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Cz´Êç z nas prawid∏a zapewne pami´ta?
To prosty przyrzàd, lat temu ju˝ kop´
wk∏adany na noc w ganz nowe buci´ta, 
gdy te za bardzo uwiera∏y stop´. 
DziÊ a˝ si´ prosi u˝yç tego hitu 
do rozciàgania cenowych limitów.
Leki ostatnio (ponoç) potania∏y.
Ceny – swà mar˝à dopieszczamy stale.
Na nic starania, bo gdy limit ma∏y,
pacjent dop∏aca, wi´c rodzà si´ ˝ale.
W takim przypadku aptekarz (rad-nie rad)
zdany jest czasem na lek konglomerat.
Producent leku: Wygwizdówek – Polska.
CoÊ z grupy statyn, mówiàc mi´dzy nami. 
Miejsce produkcji: Nazwa, ju˝ mniej swojska,
prowadzi w groêne regiony tsunami.
Podsumowujàc owà gr´ pó∏s∏ówek,
konfekcjonowa∏ apiaç Wygwizdówek.

Produkcja leków wÊród tylu zagro˝eƒ
wyciska pi´tno na cenie, byç mo˝e,
lecz weê cz∏owieku, pacjentów swych o˝eƒ
z czymÊ, za co buliç muszà jak za zbo˝e,
zw∏aszcza gdy Judym (albo Queen – niewiasta)
gryzmoli z pasjà: Nie zamieniaç!!! Basta!
Czechom zbyteczny by∏ obcy poÊrednik,
cenià, jak widaç, bardziej ludzkie ˝ycie,
tote˝ Simvacard (praski odpowiednik)
zmieÊci∏ si´ w naszym przyciasnym limicie.
My – naszà szans´ na szlachetne zdrowie
utopiliÊmy gdzieÊ w Mariaƒskim Rowie; 

W morzu matactwa, afer oceanie,
z których wyzwoliç tylko cud nas zdo∏a,
bo jest to znacznie trudniejsze zadanie
ni˝ rozwik∏anie kwadratury ko∏a! 

Jacek Józefczyk, 07.2006
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Szanowni Paƒstwo, 
w zwiàzku z wydarzeniami jakie mia∏y

ostatnio miejsce w otaczajàcym nas Êwiecie
chcia∏bym poÊwi´ciç kilka s∏ów patriotyzmo-
wi i ojczyênie, jednak nie tylko tej rozumia-
nej w poj´ciu ca∏ego narodu, ale równie˝ tej
zawodowej, jakà tworzymy wszyscy razem
jak i ka˝dy z nas osobno...

S∏owo patriotyzm wywodzi si´ z grec-
kiego s∏owa „patria” i oznacza grup´ osób
(rodzin´, naród etc.) wywodzàcà si´ ze
wspólnego êród∏a (przodków, ojców). Pomi-
mo historycznego znaczenia jakie posiada
ten zwrot jego sens jest znacznie g∏´bszy,
gdy˝ pod tymi kilkoma literami kryje si´ jak-
˝e wiele wznios∏ych uczuç i emocji. Odnaj-
dujemy w nim mi∏oÊç jakà patriota darzy oj-
czyzn´, szacunek jaki ˝ywi do tradycji i j´-
zyka, wi´zi jaka wià˝e go z ziemià i naro-
dem, a przede wszystkim gotowoÊç do zre-
zygnowania z w∏asnego dobra na rzecz do-
bra kraju, jego obrony i piel´gnacji dorobku
kulturowego i gospodarczego. 

Wspominajàc o patriotyzmie i paƒstwie
nie mo˝emy zapomnieç o innych jak˝e
wa˝nych dla ka˝dego obywatela poj´ciach.
Mam tu na myÊli swobod´ wyboru jakà da-
je nam wolnoÊç oraz mo˝liwoÊç wp∏ywania
na losy kraju jakà daje nam demokracja. 

Jednak wszystkie te poj´cia zaczynajà
nas zastanawiaç dopiero w trudnych dla
kraju bàdê Êwiata sytuacjach. Szczególnie
wracaliÊmy do nich w ostatnim czasie, kiedy
to wydarzenia w polityce Êwiatowej zwiàza-

ne z sytuacjà na Ukrainie i miejscem Polski
w tych sprawach zacz´∏y intrygowaç umy-
s∏y Polaków. Wielu z nas zacz´∏o zadawaç
sobie pytanie: jak to jest z ta naszà wolno-
Êcià? Ostatnie lata przyt∏umi∏y naszà czuj-
noÊç w tej kwestii, gdy˝ sàdziliÊmy, ˝e za-
równo wolnoÊç jak i demokracja czy suwe-
rennoÊç jest nam dana raz na zawsze i nic
tego nie zmieni. Zdarzenia jakie mia∏y miej-
sce u naszych sàsiadów wywo∏a∏y g∏´bokà
refleksj´ nad tym, jak jest naprawd´. Zacz´-
liÊmy zastanawiaç si´ jak obroniç to co ma-
my oraz czy nale˝ycie wykorzystaliÊmy 25
lat naszej wolnoÊci. Celebrujemy osiàgni´-
cia z tego okresu i myÊl´, ˝e jest to uzasad-
nione, gdy˝ nasze paƒstwo zrobi∏o niesa-
mowity skok cywilizacyjny w wielu dziedzi-
nach spo∏ecznych i gospodarczych. Ten
skok by∏ mo˝liwy dzi´ki uwolnieniu poten-
cja∏u tkwiàcego w ka˝dym cz∏owieku, stwo-
rzeniu warunków takich, gdzie mog∏a ta
ludzka energia wyp∏ynàç na zewnàtrz. 

Nie obesz∏o si´ to bez echa równie˝
w naszym Êrodowisku. MogliÊmy prywaty-
zowaç, a potem zak∏adaç nowe apteki, pro-
wadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà, tworzyç
nie tylko swojà ma∏à ojczyzn´, a równie˝
dzia∏aç dla dobra pacjenta, a tym samym
narodu. W naszym zawodzie by∏o to nieco
∏atwiejsze, gdy˝ nie odczuliÊmy bezrobocia
jakie zacz´∏o byç mankamentami wolnoÊci
i demokracji. Jednak to wszystko dzieje si´
wokó∏ nas: emigracja m∏odego pokolenia za
granic´, komercjalizacja wielu sektorów go-
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spodarki – efekt neoliberalnego podejÊcia
do dzia∏alnoÊci gospodarczej etc..

Przedsi´biorcy narzekajà na biurokracj´
w prowadzeniu dzia∏alnoÊci, mówià o wielu
przeszkodach zwiàzanych z jej otwarciem
takich jak koncesje, zezwolenia czy innego
rodzaju wymagania formalne... pewnie ma-
jà racj´, ale jak takie ˝àdania wyglàdajà
w naszej farmaceutycznej dziedzinie? Czy
rzeczywiÊcie mamy za du˝o koncesji i ze-
zwoleƒ? Dzisiaj ka˝dy, doÊç szybko, mo˝e
otworzyç aptek´, bez wzgl´du na wykszta∏-
cenie jakie posiada. Wymagania formalne
przestajà byç przeszkodà. Co by by∏o na
rynku leków, gdyby koncesja sta∏a si´ nie-
potrzebna? Ju˝ dziÊ obserwujemy zmiany
jakie nastàpi∏y w prowadzeniu aptek: obec-
nie wystarcza wirtualny kierownik, kilku
techników i „biznes” si´ kr´ci (tu moje uk∏o-
ny w stron´ Inspekcji Farmaceutycznej).

Po raz kolejny nasuwa si´ pytanie: czy
potrafimy korzystaç z wolnoÊci jakà dostali-
Êmy po wielu latach? Dokàd nas ta wolnoÊç
w naszym zawodzie zaprowadzi? Zobacz-
my co si´ dzieje wokó∏ nas: pojedyncze ap-
teki przegrywajà wojn´ z sieciami; prze-
w∏aszczenie aptek nast´puje w coraz szyb-
szym tempie. Ma∏a sieç rozrasta si´ w wi´k-
szà, po czym jest wykupywana przez jesz-
cze wi´kszà... wszystko przebiega klasycz-
nie, zgodnie z zasadami rachunku ekono-
micznego i dzia∏ania wolnego rynku. Tylko
dokàd nas ta ca∏a sytuacja doprowadzi?
Czy dojdziemy w ten sposób do modelu
norweskiego lub litewskiego? Z trudno
okreÊlonym w∏aÊcicielem, ostrym zarzà-
dem, bez wp∏ywu na zakupy leków i co za
tym idzie na asortyment jaki wydawany jest
pacjentom, nie wspominajàc o cenach le-
ków, b´dàcych poza kontrolà naszego paƒ-
stwa i aptekarza w aptece. To wszystko
kreuje kolejne pytanie: gdzie w tym wszyst-
kim jest pacjent i jak na tym skorzysta?

Mamy wi´c wolnoÊç w jej szerokim ro-
zumieniu: wolnoÊç s∏owa, wolnoÊç zrzesza-
nia si´, mo˝liwoÊç zak∏adania partii politycz-
nych i innych organizacji, udzia∏ w demokra-

tycznych wyborach... ale czy potrafimy ko-
rzystaç z tego dobrodziejstwa?

W dzisiejszej polityce i w Êwietle tych
wszystkich wydarzeƒ pada wiele s∏ów na
temat patriotyzmu Polaków. Rozpatrujemy
go nie tylko w rozumieniu spo∏ecznym, ale
równie˝ politycznym i gospodarczym. Jed-
nak my – farmaceuci – powinniÊmy rozpa-
trzyç jeszcze jeden aspekt tj. patriotyzm far-
maceutyczny. Ka˝dy z nas powinien zadaç
sobie pytanie: jak bardzo poÊwi´cam si´ te-
mu co robi´, jakie emocje towarzyszà mi
przy pomocy jakà ka˝dego dnia, z racji wy-
konywanego zawodu, mam mo˝liwoÊç
nieÊç drugiemu cz∏owiekowi? Jaki jest mój
szacunek do bia∏ego fartucha jaki codzien-
nie rano zak∏adam? A przede wszystkim co
mog´ zrobiç, by wykorzystywaç swojà wie-
dz´ i umiej´tnoÊci, zamiast stawaç si´ ma-
szynà do sprzedawania pakietów i prepara-
tów z promocji? Jaki mam wp∏yw na budo-
wanie naszej ma∏ej ojczyzny? 

Ostatnio jedna z gazet farmaceutycz-
nych zada∏a farmaceutom pytanie: na czym
polega patriotyzm gospodarczy i czy potra-
fimy byç dumni z osiàgni´ç polskich na-
ukowców w dziedzinie medycyny, farmacji
i ochrony zdrowia? W odpowiedzi na to py-
tanie powinniÊmy jeszcze zawrzeç to, ile
ka˝dy z nas mo˝e wnieÊç do tego dziedzic-
twa i czy pe∏niàc codzienne obowiàzki w ap-
tece mo˝emy pozostaç patriotami?

Celowo nie wspomnia∏em do tej pory
o symbolach narodowych. Oprócz tych, któ-
re jako pierwsze przychodzà nam na myÊl,
tj. flagi, god∏a czy hymnu, cz´sto zapomina-
my o tych, które w niemniej wa˝nym stop-
niu towarzyszà nam w codziennym ˝yciu.
Mam tu na myÊli stroje ludowe, tradycje czy
legendy, które znamy od dzieciƒstwa.
Oprócz szacunku jakim darzymy ww. znaki
naszej przynale˝noÊci narodowej i kulturo-
wej pojawiajà si´ jeszcze symbole „ma∏ych
ojczyzn”, które tworzymy ka˝dego dnia. Mo-
wa tu o województwach, powiatach, gmi-
nach, stowarzyszenia... te poszczególne
formacje równie˝ posiadajà swoje god∏a,

S∏owo Prezesa
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S∏owo Prezesa
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sztandary, hymny czy tradycje. Nie inaczej
jest z zawodami. Równie˝ i my farmaceuci
winniÊmy otaczaç czcià atrybuty naszej
przynale˝noÊci zawodowej. 

Najbardziej rozpoznawalny z nich jest
kielich z eskulapem. A w ilu aptekach jest
ten symbol wyeksponowany? Cz´Êciej wi-
dzi si´ ró˝nego rodzaju i koloru krzy˝e ap-
teczne, w zale˝noÊci do którego plemienia
zakupowego nale˝y apteka. Obok kielicha
Higiei takimi symbolami sà równie˝ sztan-
dary. Sztandary w historii spe∏nia∏y swoje
specyficzne zadania. By∏y czymÊ szczegól-
nym. Na sztandary si´ przysi´ga∏o, sztan-
dar uczestniczy∏ w najwa˝niejszych mo-
mentach w danej spo∏ecznoÊci. By∏ on za-
wsze, gdy tworzy∏o si´ coÊ wielkiego i wte-
dy, gdy trzeba by∏o go broniç, a cz´sto i od-
dawaç ˝ycie za ten symbol. Bo symbol ten
by∏ wyznacznikiem naszej przynale˝noÊci,
naszej solidarnoÊci oraz przede wszystkim,
wyznacznikiem szacunku i godnoÊci.

Dlatego te˝, pomimo obecnej z∏ej sytu-
acji jaka istnieje w farmacji i tego, ˝e cz´sto
przegrywajà nasze apteki na wolnym rynku
oraz, ̋ e coraz trudniej jest w wielu aptekach
wykonywaç zawód aptekarza – a mo˝e
w∏aÊnie dlatego – postanowiliÊmy, po wielu
dyskusjach w naszej Radzie, ufundowaç
Sztandar Okr´gowej Izby Aptekarskiej w
Olsztynie.

Mo˝e warto mieç taki element, który b´-
dzie jednoczy∏ farmaceutów, b´dzie wspie-
ra∏ ich ducha, b´dzie cz´Êcià ich dumy za-
wodowej. Mo˝e w∏aÊnie to on b´dzie doda-
wa∏ si∏, jak˝e potrzebnych w ró˝nych trud-
nych chwilach zawodowych.

Niektórzy farmaceuci zadajà pytanie
dlaczego Izba Aptekarska, je˝eli jest tak êle
w naszym zawodzie, zajmuje si´ organizo-
waniem takich imprez jak sp∏ywy kajakowe,
zawody narciarskie, regaty farmaceutyczne
czy spotkania emerytów – w∏aÊnie po to,
aby w takiej sytuacji, w jakiej jest dzisiejsze
aptekarstwo nie upaÊç na duchu; po to, aby
ka˝dy farmaceuta poczu∏, ˝e te˝ potrafimy
ró˝ne rzeczy zorganizowaç; po to, abyÊmy

byli dumni z siebie chocia˝by za te ma∏e
rzeczy, które sami sobie zorganizujemy. ̧ a-
two chwaliç si´ ró˝nymi osiàgni´ciami
w chwilach prosperity, a takie chwile te˝
przechodzi∏o nasze aptekarstwo, ale wtedy
chwalono si´ z tego, jak pami´tam, raczej
ró˝nymi markami luksusowych samocho-
dów albo w jakim zagranicznym safari
uczestniczy∏ farmaceuta. A gdzie wtedy by∏
nasz zawód? Nasz honor? Nasza godnoÊç
farmaceutyczna? Nasza wizja przysz∏oÊci?
Tà przysz∏oÊç mamy dziÊ... Ale dzisiaj musi-
my myÊleç o tym co b´dzie jutro. I w tym
duchu dzia∏aç... Dlatego te˝ powsta∏a idea
sztandaru, który to postanowiliÊmy sfinan-
sowaç z w∏asnych Êrodków. Wiem, ˝e sà
równie˝ farmaceuci którzy uwa˝ajà, i˝ izba
nie powinna wydawaç Êrodków pochodzà-
cych z ich sk∏adek na tego typu cele, ponie-
wa˝ jest êle, a to jest pewnego rodzaju fa-
naberia. Dlatego ka˝dy farmaceuta, cz∏o-
nek naszej izby mo˝e, ale nie musi, wp∏aciç
w∏asne Êrodki finansowe jako darowizn´ na
konto OIA Olsztyn. Jako pierwszy wp∏aci
Prezes OIA Olsztyn. Koszty sztandaru sà
niema∏e wynoszà ok. 10 tysi´cy z∏otych
(Sztandar, drzewiec, szarfa, gwoêdzie i inne
akcesoria). Liczàc, ̋ e w naszych szeregach
jest ok. 600 farmaceutów i nie wszyscy b´-
dà uczestniczyç w tej naszej inwestycji (li-
cz´ jednak, ˝e b´dà to wszyscy cz∏onkowie
naszej izby) w zaokràgleniu wychodzi
sk∏adka po 20 PLN. Jest to cegie∏ka, którà
powinniÊmy poÊwi´ciç naszemu zawodowi
i równie˝ w ten sposób okazaç swój patrio-
tyzm. 

Po tym, jak˝e pe∏nym pytaƒ i wàtpliwo-
Êci s∏owie chcia∏bym Wam ˝yczyç Drodzy
Farmaceuci spokojnego wypoczynku, który
niebawem czeka nas w tych letnich miesià-
cach, odrobiny wytchnienia i nabrania si∏
przed kolejnymi dniami pe∏nienia powinno-
Êci zawodowych, s∏oƒca na ka˝dy dzieƒ
oraz odrobiny czasu na piel´gnacj´ swoich
ma∏ych ojczyzn....

Prezes
mgr farm. Roman Grzechnik
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Kronika zwiàzana z przedsi´wzi´ciem
ufundowania Sztandaru

(dotychczasowe dzia∏ania)
* Do Rady Aptekarskiej w tym roku zo-

sta∏ z∏o˝ony wniosek mgr farm. Janiny Mu-
rawskiej w sprawie podj´cia dzia∏aƒ zwiàza-
nych z ufundowaniem Sztandaru Okr´go-
wej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.

* Decyzjà Rady zosta∏ powo∏any zespó∏

ds. ufundowania Sztandaru w sk∏adzie: Le-
szek Rogoziƒski, Jan Rogowski, Lucyna
¸azowska, Roman Grzechnik, Miros∏awa
Aleksandrowicz, Janina Murawska.

* Dokonano wyboru wykonawcy. Na na-
szym terenie haftowaniem sztandarów zaj-
muje si´ pani Anna Korybut-Dziemidowicz,
artysta plastyk, absolwentka Paƒstwowej
Akademii Sztuk Pi´knych w ¸odzi, która jest
jednà z niewielu mistrzów w naszym kraju
w dziedzinie haftowania sztandarów. Pra-
cowni´ ma w Barczewie przy ul. Olsztyƒ-
skiej. Projektuje i wykonuje sztandary i pro-
porce. 

* Przedstawiciele Rady: prezes R.
Grzechnik oraz M. Aleksandrowicz i J. Mu-
rawska udali si´ do pracowni Anny Kory-
but-Dziemidowicz w Barczewie, aby zapo-
znaç si´ z przedsi´wzi´ciem jakie chcemy
zrealizowaç i poradziç si´ eksperta w tej
dziedzinie.

* Praca nad stworzeniem sztandaru roz-
poczyna si´ od projektu. Zosta∏ on przygo-
towany, na podstawie naszych wskazówek
i konsultacji, pod wzgl´dem graficznym i ko-
lorystycznym przez syna pani Anny. Re-
wers przedstawiamy Paƒstwu w dzisiej-
szym numerze Biuletynu na wewn´trznej
stronie ok∏adki. 

* Po zatwierdzeniu projektu przyst´puje
si´ do haftowania. Tkaniny u˝yte do wyko-
nania sztandaru naciàga si´ na specjalnie
przygotowane ramy. Zwini´te sà na wàsko
i zaczyna si´ od Êrodka. Wszystko w sztan-
darach zaczyna si´ od Êrodka. Potem ram´
zaczyna si´ stopniowo odkr´caç. Dopiero

na koƒcu zostaje odkr´cona – opowiada∏a,
prezentujàc wykonywanie pani Anna – i jest
to ju˝ koƒcówka. Tu nie mo˝na zrobiç nic
ani za mocno, ani za luêno. Nie mo˝e byç
˝adnych zmarszczeƒ. Nie ka˝dy wie, ˝e
stworzenie sztandaru wymaga takiej
ogromnej, precyzyjnej „mrówczej” a jedno-
czeÊnie artystycznej pracy. To jest po pro-
stu rzemios∏o. I to rzemios∏o trudne. 

Tworzenie sztandaru wymaga równie˝
znajomoÊci odpowiednich przepisów za-
wartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w odpowiednich Dziennikach Ustaw,
Monitorze Polskim 

* 
Sztandary to przede wszystkim niesa-

mowita lekcja historii, a w historii naszej Oj-
czyzny sztandary majà szczególny wymiar.
Pod sztandarami jednoczy∏y si´ narody,
grupy ludzi, i to zawsze tak by∏o. Sztandar
to znak wyró˝niajàcy spoÊród innych.
Sztandarom oddaje si´ czeÊç poprzez
uchylenie nakrycia g∏owy, przyj´cie posta-
wy zasadniczej wyra˝ajàc w ten sposób
szacunek dla instytucji czy organizacji, któ-
rej jest symbolem. Ceremonia∏ przekazania
sztandaru danej instytucji jest zawsze bar-
dzo uroczysty, podnios∏y nastrój zaakcento-
wany przez mocno brzmiàce fortepianowe
akordy Mazurka Dàbrowskiego.

Sztandar – to nie tylko znak sk∏adajàcy
si´ z p∏ata materia∏u o okreÊlonych barwach
z wyhaftowanymi symbolami.

„Sztandar to symbol, to jest przes∏anie,
to jest kodeks moralny, to jest wszystko co
dobre. To jest mi∏oÊç, to jest narodowoÊç,
przynale˝noÊç. To symbol wszystkiego, co
najwa˝niejsze w ˝yciu” – tak o sztandarach
mówi pani Anna Korybut-Dziemidowicz.

W Pary˝u istnieje wielkie muzeum
sztandarów.
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Naczelna Izba Aptekarska posiada
Sztandar od dnia 13.03.2007 roku. W tym
dniu w Warszawie odby∏a si´ uroczystoÊç
nadania Sztandaru NRA. Sztandar ufundo-
wa∏y okr´gowe izby aptekarskie. W imieniu
ca∏ej spo∏ecznoÊci aptekarskiej sztandar
przekazali Andrzejowi Wróblowi Prezesowi
NRA seniorzy zawodu – Edwarda K´dzier-
ska, prezes pierwszej kadencji oraz Marian
Mikulski szef deontologii zawodu NRA.

Na pamiàtk´ uroczystoÊci prezesom
Okr´gowych Izb Aptekarskich wr´czono re-
pliki gwoêdzi drzewca sztandaru, symboli-
zujàcych 20 Okr´gowych Izb Aptekarskich.
Na pamiàtkowym zdj´ciu z tej uroczystoÊci
Olsztyƒskà Okr´gowà Izb´ Aptekarskà re-
prezentowa∏a prezes naszej Izby Lucyna
¸azowska a replika gwoêdzia przechowy-
wana jest w siedzibie Izby. 

Janina Murawska 

Z protoko∏u Prezy-
dium w dniu 04
marca 2014 r. 
Posiedzenie prowadzi∏

Prezes Okr´gowej Rady
Aptekarskiej mgr farm. Ro-
man Grzechnik.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z Panià mgr farm. Julità Piàtkowskà
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdzenie r´-
kojmi nale˝ytego prowadzeni apteki ogólno-
dost´pnej „Apteki Arnika” w Olsztynie przy
ul. Pi∏sudskiego 2/8. Pani magister realizuje
drugi okres szkoleniowy 01.02.2012-
31.01.2017. W rozmowie poruszono zmia-
n´ przepisów dotyczàcych prowadzenia ap-
teki ze zwróceniem szczególnej uwagi na
zakaz reklamy apteki i jej dzia∏alnoÊci.
Uchwa∏a w sprawie stwierdzenia „r´kojmi”
zosta∏a podj´ta jednog∏oÊnie.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z Panem mgr farm. Adamem Bratek
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdzenie r´-
kojmi nale˝ytego prowadzeni apteki ogólno-
dost´pnej „Medapteka” w Moràgu przy ul.
Mickiewicza 12. Pan magister szkolenie
ciàg∏e realizuje na bie˝àco, jest doÊwiad-
czonym farmaceutà w tym równie˝ jako kie-
rownik apteki. Uchwa∏´ w sprawie stwier-
dzenia „r´kojmi” cz∏onkowie Prezydium
podj´li jednog∏oÊnie.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 11 marca 2014 r. 

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes Okr´go-
wej Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman
Grzechnik.

1. Prezes stwierdzi∏ prawomocnoÊç po-
siedzenia do podejmowania uchwa∏ i wnio-
sków – obecnych 5 cz∏onków Prezydium. 

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z Panem mgr farm. Marcinem Bikowskim
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdzenie r´-
kojmi nale˝ytego prowadzeni apteki ogólno-
dost´pnej „Apteka Tania” w Olsztynie przy
ul. Partyzantów 63. Pan magister realizuje
drugi okres szkoleniowy 2012 – 2016.
W rozmowie wykaza∏ si´ znajomoÊcià prze-
pisów prawa farmaceutycznego i znajomo-
Êcià obowiàzków kierownika. Uchwa∏a
w sprawie „r´kojmi” nalezytego prowadze-
nia apteki zosta∏a podj´ta jednog∏oÊnie.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z Panem mgr farm. ¸ukaszem Pucha∏a
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdzenie r´-
kojmi nale˝ytego prowadzeni apteki ogólno-
dost´pnej „Apteki Arnika” w E∏ku przy ul.
Mickiewicza 19.. Pan magister realizuje
okres szkoleniowy 2009 –2013, przed∏u˝o-
ny do 31.12.2015 r. Jest cz∏onkiem naszej
Izby od 1.08.2011 r. Cz∏onkowie Prezydium
uchwa∏´ w sprawie ”r´kojmi” podj´li jedno-
g∏oÊnie.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z Panià mgr farm. Beatà Zakrzewskà
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdzenie r´-
kojmi nale˝ytego prowadzeni apteki ogólno-
dost´pnej „Aptecom” w Ko∏obrzegu, ul. Sta-
rynowska 36. Pani magister w dalszym cià-
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gu b´dzie cz∏onkiem naszej Izby. Uchwa∏´
w sprawie stwierdzenia „r´kojmi” cz∏onko-
wie Prezydium podj´li jednog∏oÊnie.

* Sprawy ró˝ne.
Zapoznano si´ z pismem Wojewody

Warmiƒsko-Mazurskiego dotyczàcym po-
dania kandydatów na konsultantów woje-
wódzkich w dziedzinie analityki farmaceu-
tycznej i farmacji aptecznej w zwiàzku
z up∏ywem kadencji.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 18 marca 2014 r. 
Posiedzenie prowadzi∏ Prezes Okr´go-

wej Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman
Grzechnik.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z Panem mgr farm. Piotrem Pietruszkiewi-
czem jako kandydatem do funkcji kierowni-
ka w aptece o nazwie „Bliska apteka”
w Olsztynie, ul. Pi∏sudskego 50. Wojewódz-
ki Inspektor Farmaceutyczny zwróci∏ si´
o wydanie opinii w sprawie zezwolenia na
prowadzenie w/w apteki. Wnioskodawcà
jest przedsi´biorca BLUEINFERNO sp.
z o.o. z siedzibà w Bia∏ymstoku, ul. Berlinga
14G. Jest to nowy w∏aÊciciel dotychczaso-
wej apteki o nazwie „Super apteka”.

Pan magister realizuje drugi okres edu-
kacyjny 2011 – 2015.

Przedmiotem rozmowy by∏ m.in. temat
zakazu reklamy leków i aptek.
Z protoko∏u Rady Aptekar-
skiej w dniu 18marca 2014 r.
* Obradom przewodniczy∏ Prezes Okr´-

gowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman
Grzechnik. 
* Zapoznano si´ z pismem G∏ównego

Inspektora Farmaceutycznego w sprawie
wydania opinii w sprawie cofni´cia zezwole-
nia na prowadzenie hurtowni farmaceutycz-
nej w Elblàgu Przedsi´biorcy Hurtownia
Farmaceutyczna Marek Pasieczny i S-ka
Sp.J.. Przekazano do Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Gdaƒsku.

* Sàd Najwy˝szy wyda∏ wyrok w spra-

wie uchylenia punktu 5 i 6 uchwa∏y nr
67/VI/2013 z 23 lipca 2013 r. w sprawie
obowiàzków kierowników aptek prowadzà-
cych programy lojalnoÊciowe w aptekach.
PisaliÊmy o tym w poprzednim numerze
Biuletynu.

* Naczelna Rada Aptekarska zwróci∏a
do ponownego rozpatrzenia zaskar˝onà
uchwa∏´ nr 90/VI/2013 z 17.12.2013 r.
Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie
o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie cof-
ni´cia zezwolenia na prowadzenie apteki
„Super Apteka Super Tanie leki” w Olszty-
nie, ul. Mickiewicza 21/23. Okr´gowa Rada
Aptekarska po ponownym rozpatrzeniu
sprawy wyda∏a pozytywnà opini´ o cofni´-
ciu „zezwolenia”. i podj´∏a Uchwa∏´ w tej
sprawie.Powodem cofni´cia „zezwolenia”
jest dokonywanie przez aptek´ sprzeda˝y
produktów leczniczych niezgodnie z przepi-
sami prawa farmaceutycznego tj. do przed-
si´biorcy posiadajàcego zezwolenie na pro-
wadzenie hurtowni farmaceutycznej. 

* Naczelna Rada Aptekarska zwróci∏a
do ponownego rozpatrzenia zaskar˝onà
uchwa∏´ nr 91/VI/2013 z 17.12.2013 r.
Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie
o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie cof-
ni´cia zezwolenia na prowadzenie apteki
„Superapteka” w Szczytnie, ul. Lwowska
1A. Okr´gowa Rada Aptekarska po ponow-
nym rozpatrzeniu sprawy wyda∏a opini´
o cofni´ciu „zezwolenia” i podj´∏a Uchwa∏´.

* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpa-
trzy∏a wniosek Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Olsztynie o wydanie
opinii w sprawie zezwolenia na prowadze-
nie apteki „Bliska apteka” w Olsztynie, ul.
Pi∏sudskiego 50, przedsi´biorcy BLUEIN-
FERNO sp. z o.o. z siedzibà w Bia∏ymsto-
ku. Apteka ma powstaç w lokalu, w którym
by∏a dotychczas „Superapteka”. Kandyda-
tem na kierownika jest mgr farm. Piotr Pie-
truszkiewicz dotychczasowy kierownik
w aptece „Superapteka”. Cz∏onkowie Pre-
zydium spotykali si´ z kandydatem na kie-
rownika. Rada wyda∏a pozytywnà opini´
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o „zezwoleniu” zawierajàcà stwierdzenie
„r´kojmi” kandydatowi do funkcji kierowni-
ka. Rada podj´∏a Uchwa∏´.

* Na proÊb´ mgr farm. Magdaleny Ro-
˝eƒskiej Rada podj´∏a uchwa∏´ o zakoƒcze-
niu pierwszego okresu edukacyjnego 2004
– 2008 z dniem 20.11.2011 r. 

* Na proÊb´ mgr farm. Magdaleny Ro-
˝eƒskiej Rada podj´∏a uchwa∏´ o przed∏u-
˝eniu drugiego okresu edukacyjnego 2009-
2013 do 31.12.2015 r. 

* Na proÊb´ mgr farm. Natalii War˝a∏a
Rada podj´∏a uchwa∏´ o przed∏u˝eniu dru-
giego okresu edukacyjnego 2009-2013 do
31.12.2015 r.

* W zwiàzku z Wnioskiem z∏o˝onym
przez Janin´ Murawskà do Rady Aptekar-
skiej w sprawie podj´cia decyzji dotyczàcej
Ufundowania Sztandaru Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Olsztynie: 

Decyzjà Rady zosta∏ powo∏any „Zespó∏

do koordynowaniem wszelkich poczynaƒ
zwiàzanych z ufundowaniem i wykonaniem
sztandaru” w nast´pujàcym sk∏adzie: mgr
farm Leszek Rogoziƒski, mgr farm. Jan Ro-
gowski, mgr farm. Lucyna ¸azowska, mgr
farm. Roman Grzechnik, mgr farm. Miros∏a-
wa Aleksandrowicz i mgr farm. Janina Mu-
rawska (g∏ówny koordynator). Uchwa∏´
w tej sprawie podj´to jednog∏oÊnie (g∏oso-
wa∏o 13 cz∏onków). Dyskutowano o kosz-
tach tego przedsi´wzi´cia, sposobem finan-
sowania, wyborze wykonawcy sztandaru,
wyborze wzoru Sztandaru naszej Izby,
przygotowanie uroczystoÊci. 

* Sprawy finansowe.
a) Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa-

∏´ o przeznaczeniu kwoty 1590 z∏ na po-
krycie kosztów corocznego Spotkania
Seniorów.

b) Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´
o przeznaczeniu Êrodków finansowych
w wysokoÊci 5964,00 z∏ na pokrycie kosz-
tów zwiàzanych z udzia∏em naszych cz∏on-
ków w XIV Mistrzostwach Polski Farmaceu-
tów w Narciarstwie Alpejskim Karpacz 2014
r. w Mistrzostwach bra∏a udzia∏ oÊmiooso-

bowa za∏oga, która zdoby∏a 3 medale srebr-
ne i 1 bràzowy.

c) Na proÊb´ jednej z osoby Rada pod-
j´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´ o roz∏o˝eniu na
raty zaleg∏ych sk∏adek cz∏onkowskich.

d) Skarbnik mgr Pawe∏ Martyniuk
w oparciu o materia∏y zawarte w bilansie
przygotowanym przez Biuro Rachunkowe,
przedstawi∏ wykonanie bud˝etu w 2013 r.
Przedstawi∏ przychody i rozchody w porów-
naniu z preliminarzem na 2013 r. a miano-
wicie: przychody zrealizowane -
455.076,02zl, planowane przychody–
450.000zl; rozchody – 403.671,19zl plano-
wane rozchody – 435.000z∏.

* Informacje Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego:

zmiana na stanowisku kierownika apte-
ki ogólnodost´pnej:

– w aptece w Lidzbarku, ul. Jeleƒska 23
-mgr farm Magdalena Ro˝eƒska od
05.03.2014 r. 

– w aptece „MEDAPTEKA” w Moràgu,
ul. Mickiewicza 12 – mgr farm. Adam Bra-
tek od 05.03.2014 r

– w aptece „Apteki Arnika” w Olsztynie,
Al. Pi∏sudskiego 2/8 – mgr farm. Julita Piàt-
kowska od 01.03.2014 r. (zast´pstwo kie-
rownika w zwiàzku ze zwolnieniem lekar-
skim i planowanym rocznym urlopem ma-
cierzyƒskim)

wygaszenie zezwolenia
– apteka „Warmiƒska” w Dywitach, ul.

Olsztyƒska 34 z dniem 31.01.2014 r. na
wniosek w∏aÊciciela (farmaceuta). 

* Sprawy ró˝ne.
– Prezes mgr Roman Grzechnik wnio-

skowa∏ o przekazanie do Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
sprawy kierowników w aptekach i hurtowni
farmaceutycznej, w stosunku do których
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wy-
stàpi∏ o cofni´cie „zezwolenia” a Okr´gowa
Rada Aptekarska wyda∏a pozytywnà opini´.
Prezes zwróci∏ si´ do Rady o opini´ w tej
sprawie. Nale˝y przekazaç sprawy kierow-
ników do rozpatrzenia przez OROZ.



– Pani mgr Janina Murawska poinfor-
mowa∏a o nazwaniu ulicy w Lubawie imie-
niem aptekarza Stanis∏awa Wolskiego
(uchwa∏a Rady Miasta). By∏ burmistrzem
Lubawy, dzia∏aczem spo∏ecznym i niepod-
leg∏oÊciowym.
Z protoko∏u posiedzenia 

Prezydium, 25 marca 2014 r. 
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´

z Panià mgr farm. Annà Pogodowskà, kan-
dydatkà na stanowisko kierownika w aptece
o nazwie „Apteka dla Ciebie” w I∏awie,
ul.Marii Sk∏odowskiej 25C. Pani magister
jest cz∏onkiem OIA w Olsztynie od
24.09.2013 r. Studia ukoƒczy∏a we Wroc∏a-
wiu. Pracuje od 28.10.2013 r. w aptece,
w której zamierza byç kierownikiem od
01.04.2014 r. WczeÊniej pracowa∏a ponad
dwa lata w aptekach w Wielkiej Brytanii.
Okres szkoleniowy 2006-2010 zakoƒczony.
Cz∏onkowie Prezydium jednog∏oÊnie podj´li
uchwa∏´ w sprawie stwierdzenia r´kojmi na-
le˝ytego prowadzenia apteki.

* Sprawy ró˝ne:
a) zapoznano si´ z proÊbà Wojewody

warmiƒsko-mazurskiego o wskazanie kan-
dydatów na konsultantów wojewódzkich
w dziedzinie analityki farmaceutycznej i far-
macji aptecznej.

b) prezes mgr farm Roman Grzechnik
przedstawi∏ pismo hurtowni NEUCA do pre-
zesów Okr´gowych Izb Aptekarskich o roz-
pocz´ciu kampanii „LEKI TYLKO Z APTE-
KI”.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 08 kwietnia 2014 r. 
Posiedzenie prowadzi∏ Prezes Okr´go-

wej Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman
Grzechnik.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z Panià mgr farm. Milenà Osmaƒskà
w zwiàzku z wnioskiem Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego o wydanie opi-
nii w sprawie zezwolenia na otwarcie nowej
apteki o nazwie „Dla Ciebie” przy ul. Nowy
Rynek 2 w Lidzbarku. Wnioskodawcà jest

przedsi´biorca Pani Milena Osmaƒska, któ-
ra jest równoczeÊnie kandydatkà na stano-
wisko kierownika. 

Pani mgr farm. M. Osmaƒska okres
szkoleniowy 2004-2008 ma zaliczony. Na-
tomiast w kolejnym okresie szkoleniowym
2009-2013 uzyska∏a równie˝ wymagane
100 punktów edukacyjnych. Pani magister
nie by∏a karana za przewinienia zawodowe.
Radzie Aptekarskiej b´dzie przekazana po-
zytywna opinia o kandydatce na kierownika
apteki.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z Panià mgr farm. Marià Regiec w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadze-
nia apteki szpitalnej Samodzielnego Pu-
blicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej
MSWiA z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum
Onkologii przy al. Wojska Polskiego 37
w Olsztynie. Po przeprowadzonej rozmo-
wie, po g∏osowaniu podj´to Uchwa∏´
w sprawie stwierdzenia „r´kojmi”.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z Panià mgr farm. Ewà Krekin w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadze-
nia apteki o nazwie „Sokrates” przy ul. Sta-
rzyƒskiego 2 B

w Bartoszycach. Pani mgr farm. Ewa
Krekin b´dzie pe∏niç obowiàzki kierownika
apteki w okresie od 01.04.2014 r. do
01.07.2014 r. w zast´pstwie przebywajàce-
go na zwolnieniu obecnego kierownika.
Cz∏onkowie Prezydium po przeprowadzo-
nym g∏osowaniu podj´li uchwa∏´ o udziele-
niu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki.

* Sprawy ró˝ne:
* zapoznano si´ z pismem podsekreta-

rza Stanu Ministerstwa Zdrowia Igorem Ra-
dziewiczem-Winnickim z proÊbà o poparcie
akcji informacyjnej dla pacjentów o wyda-
waniu przez aptekarzy taƒszych odpowied-
ników leków refundowanych poprzez pro-
pagowanie plakatów umieszczanych w wi-
docznym miejscu w aptekach zawierajà-
cych numer infolinii dla pacjentów,

* cz∏onkowie Prezydium dyskutowali
nad tym, aby na najbli˝szym Zjeêdzie Okr´-
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gowym Aptekarzy przedstawiç spraw´ pod-
j´cia uchwa∏y dotyczàcej zmiany granic te-
rytorialnych Olsztyƒskiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej tak, ˝eby pokrywa∏a si´ z gra-
nicà dzia∏ania Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego i granicà województwa
warmiƒsko– mazurskiego,

* podj´to decyzj´ o wydrukowaniu i roz-
propagowaniu w naszych aptekach plakatu
informacyjnego dla pacjentów o tym, ˝e ce-
ny leków refundowanych sà jednakowe
w ka˝dej aptece.
Z protoko∏u Rady Aptekar-
skiej, 22 kwietnia 2014 r.
Posiedzeniu Rady Aptekarskiej prze-

wodniczy∏ Prezes mgr farm. Roman
Grzechnik. 

Na zebraniu obecna by∏a równie˝ prze-
wodniczàca Okr´gowego Sàdu Aptekar-
skiego mgr farm. Lucyna ¸azowska.

* Cz∏onkowie Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej podj´li uchwa∏y o stwierdzeniu prawa
wykonywania zawodu farmaceuty nast´pu-
jàcym absolwentom wydzia∏ów farmaceu-
tycznych:

a) mgr farm. Martyna Filarska, zamie-
rzone miejsce pracy – apteka w Nowym
MieÊcie Lubawskim

b) mgr farm. Maria Joanna G∏a˝ewska,
zamieszka∏a w Olsztynie 

c) mgr farm. Jacek Go∏´biowski, zamie-
rzone miejsce pracy – apteka „Arnika”
w Olsztynie przy ul. Pi∏sudskiego2/8

d) mgr farm. Bogus∏awa Jachimowicz,
zamierzone miejsce pracy – apteka „Mal-
wa” w Nowym MieÊcie Lubawskim

e) mgr farm. Joanna Anna Jarnicka, za-
mierzone miejsce pracy – apteka „Arnika”,
ul. Pi∏sudskiego 44

f) mgr farm Agnieszka J´dras, zamie-
rzone miejsce pracy – „Apteka dla Ciebie”
w Lidzbarku

g) mgr farm. Agata Kuchcicka, zam.
w Olsztynie (planuje wyjazd do Niemiec)

h) mgr farm. Agnieszka Lisowska, za-
mierzone miejsce pracy – „Apteka w Cen-
trum” Lidzbark Warmiƒski

i) mgr farm. Maria Nosek, zamierzone
miejsce pracy – apteka „Dbam o Zdrowie”
w Szczytnie

j) mgr farm. Mateusz Sawa, zamierzone
miejsce pracy – apteka „Dy˝urna” w W´go-
rzewie, ul. Sienkiewicza 1

k) mgr farm. Agnieszka Ma∏gorzata Ste-
faƒska, zamierzone miejsce pracy – apteka
„Manada” w Dzia∏dowie

l) mgr farm. Joanna Zbysiƒska, zamie-
rzone miejsce pracy – apteka „Dy˝urna”
w W´gorzewie, ul. Sienkiewicza 1

m) mgr farm. Sandra ˚emojduk, zamie-
rzone miejsce pracy – apteki „W Centrum”
i „Dbam o Zdrowie” w Gi˝ycku (po ? etatu)

Wszystkie uchwa∏y podj´te zosta∏y jed-
nog∏oÊnie. 

* Wojewódzki Inspektor Farmaceutycz-
ny w Olsztynie zwróci∏ si´ o wydanie opinii
w sprawie zamiaru cofni´cia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej „So-
krates” w Olsztynie przy ul. ˚urawskiego
1A. Dowodem w sprawie jest „dowód urz´-
dowy” stwierdzony przez Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego. Rada po
zapoznaniu si´ z materia∏ami podj´∏a
uchwa∏´ o wydaniu opinii w sprawie cofni´-
cia „zezwolenia”.

* Wojewódzki Inspektor Farmaceutycz-
ny w Olsztynie zwróci∏ si´ o wydanie opinii
w sprawie zamiaru cofni´cia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej „So-
krates” w Olsztynie przy ul. Barcza 3B. Do-
wodem w sprawie jest „dowód urz´dowy”
stwierdzony przez Wojewódzkiego Inspek-
tora Farmaceutycznego. Rada po zapozna-
niu si´ z materia∏ami podj´∏a uchwa∏´ o wy-
daniu opinii w sprawie cofni´cia „zezwole-
nia”.

* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpa-
trzy∏a wniosek Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Olsztynie o wydanie
opinii w sprawie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodost´pnej „Elixir” w Olszty-
nie, ul. B.Limanowskiego 1-13/19. Kandy-
datem do funkcji kierownika apteki jest mgr
farm. Agnieszka Gregorowicz.. Jest to ist-
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niejàca apteka, ale nast´puje zmiana na-
zwy przedsi´biorcy na „Elixir” M.A. Kwiat-
kowcy spó∏ka jawna z siedzibà Ma∏szewo. 

Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´
o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki „Elixir” za-
wierajàcà stwierdzenie „r´kojmi” Pani mgr
farm. Agnieszce Gregorowicz. 

* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpa-
trzy∏a wniosek Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Olsztynie o wydanie
opinii w sprawie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodost´pnej „Dla Ciebie”
w Lidzbarku, ul. Nowy Rynek 2. Uchwa∏a
o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu”
zawierajàcej stwierdzenie „r´kojmi” Pani
mgr farm. Milenie Osmaƒskiej zosta∏a pod-
j´ta jednog∏oÊnie.

* Okr´gowa Rada Aptekarska zapozna-
∏a si´ z wnioskiem Wojewódzkiego Inspek-
tora Farmaceutycznego w Olsztynie o wy-
danie opinii w sprawie zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodost´pnej o nazwie
„S∏oneczna” w Miko∏ajkach, pl. WolnoÊci 5.
Sprawa b´dzie rozpatrzona po otrzymaniu
opinii o kandydacie na kierownika, który jest
cz∏onkiem Ârodkowopomorskiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej. 

* Na proÊb´ mgr farm. Jolanty Suchoc-
kiej – Strysko Rada podj´∏a uchwa∏´ o prze-
d∏u˝eniu drugiego okresu edukacyjnego
2009-2013 do 31.12.2015 r.

* Na proÊb´ mgr farm. Janiny Bartkow-
skiej Rada podj´∏a uchwa∏´ o przed∏u˝eniu
drugiego okresu edukacyjnego 2009-2013
do 31.12.2015 r. 

8) Na proÊb´ mgr farm. Krzysztofa Gór-
skiego Rada podj´∏a uchwa∏´ o przed∏u˝e-
niu pierwszego okresu edukacyjnego 2008-
2012 do 31.12.2014 r.

* Rozpatrywane by∏y sprawy finansowe
Izby przed∏o˝one przez skarbnika mgr farm
Paw∏a Martyniuka.

Rada zgodzi∏a si´ z wnioskiem, aby in-
formacja o zaleg∏oÊciach w op∏acaniu sk∏a-
dek cz∏onkowskich by∏a wysy∏ana na osobi-
sty adres mailowy cz∏onka Izby.

* Prezes mgr farm. Roman Grzechnik
zapozna∏ Rad´ z listem Neuca adresowa-
nym do wszystkich Prezesów okr´gowych
rad aptekarskich równie˝ do Prezesa NRA,
w którym zwracajà si´ o poparcie kampanii
plakatowej „Leki tylko z apteki”. Celem kam-
panii jest zbudowanie i wzmocnienie wÊród
pacjentów nawyku zakupu leków tylko
w aptece oraz doprowadzenie do zmiany
sytuacji prawnej obecnie pozwalajàcej na
sprzeda˝ niektórych leków równie˝ poza
aptekami(stacje cpn, sklepy, kioski itp.).
Neuca zwraca si´ do Izby o obj´cie patro-
natem kampanii „Leki tylko z apteki” oraz
zgod´ na wykorzystanie logo OIA. Okr´go-
wa Rada Aptekarska podj´∏a uchwa∏´ o po-
parciu kampanii plakatowej oraz wyrazi∏a
zgod´ na wykorzystanie logo Izby. Uchwa∏a
zosta∏a podj´ta jednog∏oÊnie.

*Rada zapozna∏a si´ z korespondencjà
z WIF:

zmiana na stanowisku kierownika apte-
ki ogólnodost´pnej:

– w aptece „Tania” w Olsztynie, ul. Par-
tyzantów 63 -mgr farm Marcin Bikowski od
01.04.2014 r. 

– w aptece „Dla Ciebie” w I∏awie, ul.
M.C. Sk∏odowskiej 25C – mgr farm. Anna
Pogodowska od 01.04.2014 r

– w aptece „Sokrates” w Bartoszycach,
ul. Starzyƒskiego 2B – mgr farm. Ewa Kre-
kin od 01.04.2014 r. (zast´pstwo)

uruchomienie apteki
– apteka o nazwie „Arnika” w Jeziora-

nach, pl. JednoÊci 1 z dniem 15.03.2014 r.
– kierownik apteki mgr farm. Renata Skiba

wygaszenie zezwolenia(na wniosek
przedsi´biorcy)

– apteki „Arnika” w Olsztynie przy ul.
˚elaznej. 

Korespondencja bie˝àca
a) Informacja w∏aÊciciela hurtowni far-

maceutycznej HF-MED w Lipnie o zakoƒ-
czeniu dzia∏alnoÊci z dn. 14.04.2014 r gdzie
kierownikiem by∏a mgr farm. Danuta Miecz-
nikowska–Zago˝d˝on cz∏onek naszej Izby.

b) Pani mgr farm. Violetta Lisewska po-
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informowa∏a, ˝e przebywa na rencie inwa-
lidzkiej od 6.01.1992 r. 

c) Informacje o zmianach personalnych
w aptece szpitalnej Wojewódzkiego Specja-
listycznego Szpitala Dzieci´cego w Olszty-
nie i w dziale farmacji szpitalnej Centrum
Opieki Paliatywnej w Olsztynie.

d)JWB sp. z o.o. z siedzibà w Sopocie
zawiadamia, ˝e spó∏ka PHarma System sp.
z o.o. z siedzibà w Bydgoszczy zosta∏a po-
∏àczona przez przej´cie za Spó∏kà JWB,
w konsekwencji na JWB przesz∏y wszelkie
zezwolenia, koncesje w tym przedmiotowe
zezwolenie na prowadzenie apteki ogólno-
dost´pnej w Szczytnie, ul. Chrobrego 5.

e)Pismo Ministerstwa Zdrowia adreso-
wane do Prezesa ORA Romana Grzechni-
ka o w∏àczenie si´ aptekarzy naszej Izby
w akcj´ informacyjnà, skierowanà do pa-
cjentów dotyczàcà taƒszych odpowiedni-
ków leków refundowanych poprzez umiesz-
czenie w widocznym miejscu plakatu infor-
macyjnego. 

– Prezes Roman Grzechnik przekaza∏

informacje z udzia∏u w I Ogólnopolskiej
Konferencji Farmaceutycznej w Bydgosz-
czy na temat „Kondycja polskich aptek
a dost´pnoÊç leków refundowanych”.
W wystàpieniach poruszono najwa˝niejsze
problemy dotyczàce polskich aptek. Ob-
szerne sprawozdanie z Konferencji znajdu-
je si´ na stronie internetowej naszej Izby

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 29 kwietnia 2014 r. 
Posiedzenie prowadzi∏ Prezes Okr´go-

wej Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman
Grzechnik.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z Panem dr n. farm. Grzegorzem Demskim
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdzenie r´-
kojmi nale˝ytego prowadzeni apteki ogólno-
dost´pnej „Apteka nad Jeziorami” w Augu-
stowie przy ul. 3-go Maja 17/1. Jest to apte-
ka nowo otwierajàca si´ znajdujàca si´ na
terenie Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Bia-
∏ymstoku. Pan Doktor jest cz∏onkiem naszej
Izby. Jest doÊwiadczonym kandydatem,

spe∏nia wszystkie warunki. Szkolenia reali-
zuje na bie˝àco. R´kojmi´ Panu dr n. farm.
Grzegorzowi Demskiemu – stwierdzono
jednog∏oÊnie. 

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z Panià mgr farm. Alicjà Cydzik kandyda-
tem do funkcji kierownika w aptece „Zamko-
wa” w Ostródzie przy ul. Zamkowej 2/4.

Pani magister A. Cydzik b´dzie pe∏niç
obowiàzki kierownika apteki na okres za-
st´pstwa nieobecnoÊci obecnego kierowni-
ka, który jest na zwolnieniu lekarskim. R´-
kojmia dla Pani mgr farm. Alicji Cydzik zo-
sta∏a stwierdzona jednog∏oÊnie.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z mgr farm. Lucynà Wiatrowskà w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadze-
nia apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Bli-
ska” w Moràgu przy ul. Wróblewskiego 1A. 

Podj´to uchwa∏´ o stwierdzeniu „r´koj-
mi”.
Z protoko∏u Rady Aptekar-
skiej w dniu 20 maja 2014 r.
* Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes

Okr´gowej Rady Aptekarskiej mgr farm.
Roman Grzechnik. 

* Cz∏onkowie Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej podj´li uchwa∏y o stwierdzeniu prawa
wykonywania zawodu farmaceuty nast´pu-
jàcym absolwentom wydzia∏ów farmaceu-
tycznych:

n) mgr farm. Krzysztof Kogut, zamierzo-
ne miejsce pracy – apteka „Katharsis”
w Olsztynie

o) mgr farm. Pawe∏ Maciej Kotek, za-
mierzone miejsce pracy – apteka w K´trzy-
nie przy ul. Traugutta.

Uchwa∏y zosta∏y podj´te jednog∏oÊnie
przy udziale 11 cz∏onków. 

* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpa-
trzy∏a wniosek Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Olsztynie o wydanie
opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej „S∏o-
neczna” w Miko∏ajkach, pl. WolnoÊci 5.
Wnioskodawcà i kandydatem do funkcji kie-
rownika apteki jest mgr farm. Bogdan
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Szmulik, cz∏onek Ârodkowopomorkiej Okr´-
gowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, która
wed∏ug w∏aÊciwoÊci stwierdzi∏a „r´kojmi´”
Panu magistrowi Bogdanowi Szmulikowi.
Rada podj´∏a uchwa∏´ o wydaniu pozytyw-
nej opinii w sprawie zezwolenia na prowa-
dzenie apteki „S∏oneczna”.

* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpa-
trzy∏a wniosek Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Olsztynie o wydanie
opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej o na-
zwie „Pharma-Land” w Ostródzie przy ul.
Jana III Sobieskiego 3B/29. Wnioskodawcà
jest MK PHARMA spó∏ka z ograniczonà od-
powiedzialnoÊcià z siedzibà Golub-Do-
brzyƒ, ul. Dworcowa 4. Kandydatem do
funkcji kierownika apteki jest mgr farm. Be-
ata Zakrzewska. Rada podj´∏a uchwa∏´
o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki „Pharma-
Land” zawierajàcà „r´kojmi´” kandydatowi
na kierownika.

* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpa-
trzy∏a wniosek Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Olsztynie o wydanie
opinii w sprawie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodost´pnej „Ratuszowa”
w Ornecie, przy pl. WolnoÊci 1. Wniosko-
dawcami sà przedsi´biorcy Bogdan Szmu-
lik zam. Dar∏owo i Andrzej Chaciƒski zam.
Lidzbark Warmiƒski –Eskulap s.c. Bogdan
Szmulik, Andrzej Chaciƒski, Dar∏owo, ul.
Kar∏owicza 26..Kandydatem do funkcji kie-
rownika apteki jest mgr farm. Hanna El
Gendy cz∏onek naszej Izby. Uchwa∏a o wy-
daniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu” za-
wierajàca stwierdzenie „r´kojmi” Pani mgr
farm. Hannie El Gendy zosta∏a podj´ta.

* Na proÊb´ dr n. farm. Grzegorza Dem-
skiego Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´
o przed∏u˝eniu drugiego okresu edukacyj-
nego 2009-2013 do 31.12.2015 r. 

* Na proÊb´ mgr farm. Sabiny Sielickiej
Rada podj´∏a uchwa∏´ o przed∏u˝eniu dru-
giego okresu edukacyjnego 2009-2013 do
31.12.2014 r. 

* Na proÊb´ mgr farm. Izabeli Pik Rada
podj´∏a uchwa∏´ o przed∏u˝eniu drugiego
okresu edukacyjnego 2009-2013 do
28.02.2014 r. 

* Na proÊb´ mgr farm. Agnieszki Grego-
rowicz Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´
o zakoƒczeniu pierwszego okresu eduka-
cyjnego 2005-2009 z dniem 05.04.2014 r

* Sprawy finansowe:
a) Skarbnik mgr Pawe∏ Martyniuk wnio-

skowa∏ o podj´cie uchwa∏y w sprawie prze-
znaczenia zysku netto z dzia∏alnoÊci OIA za
rok 2013 r. na cele statutowe Izby. Uchwa-
∏a zosta∏a podj´ta jednog∏oÊnie przy udziale
12 cz∏onków.

* Informacje Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego:

zmiana na stanowisku kierownika apte-
ki 

– w aptece szpitalnej SPZOZ MSW
z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkolo-
gii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 –
mgr farm. Maria Regiec od 1.03.2014 r.

– w aptece ogólnodost´pnej „Apteka
Bliska” w Moràgu, ul. Wróblewskiego 1A -
mgr farm Lucyna Wiatrowska od
01.05.2014 r. 

– w aptece ogólnodost´pnej „Zamko-
wa” w Ostródzie, ul. Zamkowa 2/4 – mgr
farm. Alicja Cydzik od 01.05.2014 r

uruchomienie apteki
– apteka o nazwie „Bliska” w Olsztynie,

u. Pi∏sudskiego 50 z dniem 18.04.2014 r. –
kierownik apteki mgr farm. Piotr Pietruszkie-
wicz 

– apteka o nazwie „Dla Ciebie” w Lidz-
barku, ul. Nowy Rynek 2 z dniem
07.05.2014 r. – kierownik/w∏aÊciciel mgr
farm. Milena Osmaƒska

wygaszenie zezwolenia
– apteka „Ginsana” w Olsztynie, ul.

Grunwaldzka 15 z dniem 30.04.2014 r. (na
wniosek w∏aÊciciela)

* Korespondencja bie˝àca.
– Pismo Prezesa NRA z dnia 1 kwietnia

2014 r., do Prezesów okr´gowych rad apte-
karskich z proÊbà o podj´cie dzia∏aƒ umo˝-



Z prac Olsztyƒskiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

liwiajàcych pozyskanie informacji dotyczà-
cych iloÊci aptek prowadzonych lub nadzo-
rowanych przez poszczególnych przedsi´-
biorców. Aktualny rejestr aptek umo˝liwia
sprawdzenie, które apteki nale˝à do dane-
go podmiotu-w∏aÊciciela. 

* Pismo NIA z interpretacjà w sprawie
zaliczenia poszerzonego urlopu macierzyƒ-
skiego do sta˝u pracy wymaganego do ob-
j´cia funkcji kierownika apteki. Naczelna
Izba Aptekarska stoi na stanowisku, ˝e do
sta˝u pracy zalicza si´ urlop macierzyƒski
w zakresie podstawowym to znaczy takim,
którego nie mo˝na si´ zrzec (pismo roze-
s∏aliÊmy do aptek).

* Prezes ORA mgr Roman Grzechnik
przypomnia∏ o plakacie opracowanym
przez naszà Izb´ o treÊci „Informacja dla
pacjentów. Ceny leków refundowanych sà
jednakowe we wszystkich aptekach. Pod-
stawa prawna: art.8 ustawy refundacyjnej
Dz.U. 2011. 122. 696 ze zmianami”. Zwróci∏
si´ do aptekarzy z proÊbà o wywieszenie
takiego plakatu w aptekach.

* Sprawy ró˝ne:
a) Pani mgr Janina Murawska poinfor-

mowa∏a, ˝e w dniu 20 maja uczestniczy∏a
w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej zwo-
∏anym z upowa˝nienia Wspólnoty, przez
Zarzàdc´ NieruchomoÊcià Tadeusza Sze-
klickiego Olsztyn ul Zamenhofa 18. By∏o to
roczne zebranie ogó∏u w∏aÊcicieli nierucho-
moÊci w tym Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
Przedstawione zosta∏o Sprawozdanie fi-
nansowe Zarzàdu Wspólnoty Mieszkanio-
wej z dzia∏alnoÊci za rok 2013. Po dyskusji
nad sprawozdaniem, zatwierdzono spra-
wozdanie finansowe, zosta∏a podj´ta
uchwa∏a o udzieleniu absolutorium dla Za-
rzàdu. Uchwalono plan gospodarczy na rok
2014, o którym magister Murawska poinfor-
mowa∏a Rad´.

b) Pani magister Janina Murawska po-
informowa∏a równie˝ o tym, ˝e po dwa eg-
zemplarze naszego Biuletynu Informacyj-
nego wydawanego przez Olsztyƒskà Izb´
Aptekarskà (nr 4/94 paêdziernik-grudzieƒ

2013 r. oraz nr 1/95 styczeƒ-marzec 2014
r.) w wersji drukowanej oraz wersja on-line,
zosta∏y przekazane do Informacji Naukowej
Biblioteki G∏ównej Politechniki Warszaw-
skiej w Warszawie z uwagi na to, ˝e w na-
szym Biuletynie ukaza∏y si´ równie˝ artyku-
∏y dotyczàce Jana Czochralskiego, tego
uczonego i wynalazcy zwiàzanego z war-
szawskà uczelnià. Obecnie gromadzone sà
na uczelni ró˝ne materia∏y, pamiàtki, wy-
dawnictwa dotyczàce Jana Czochralskiego.

wybra∏a J.Murawska

SPROSTOWANIE

W Numerze 1/95 styczeƒ-marzec 2014
na stronie 8 Biuletynu Informacyjnego
wkrad∏ si´ b∏àd w nazwisku, które prawid∏o-
wo brzmi:

mgr farm. Jolanta Arendt-Klimek
Przepraszamy 

red. Janina Murawska 

PRZYPOMINAMY

Rada Aptekarska podj´∏a decyzj´
o kontynuowaniu w roku 2014 prenumeraty
dost´pu do serwisu prawnego LexPharma
z którego b´dà mogli korzystaç cz∏onkowie
naszej Izby Aptekarskiej.

login: OIA-Olsztyn
has∏o: olsztyn10

(w razie pytaƒ prosimy o kontakt z biurem
Izby)

SP¸YW KAJAKOWY
2014 

Dnia 19 czerwca 2014 zosta∏ zorganizo-
wany przez naszà Izb´ Aptekarskà kolejny
sp∏yw kajakowy na rzece ¸yna. W tym roku
na odcinku Bràswa∏d – Dobre Miasto.
Uczestnicy mogli podziwiaç pi´kne widoki
naszego uroczego krajobrazu a czytelnicy
Biuletynu – zatrzymane w kadrze obiektywu
aparatu fotograficznego (na ok∏adce tego
numeru). 
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I Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna 

Kondycja polskich aptek 
a dost´pnoÊç leków refundowanych
Bydgoszcz, 15 kwietnia 2014
Organizatorzy: Wojewoda Kujawsko-

Pomorski Ewa Mes oraz Piotr Chwia∏kowski
– Prezes Pomorsko-Kujawskiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej.

Pierwsze z merytorycznych wystàpieƒ
poprowadzi∏ Marek Tomków – Cz∏onek Na-
czelnej Rady Aptekarskiej i by∏y Wojewódz-
ki Inspektor Farmaceutyczny, który poruszy∏
problem leków dost´pnych w obrocie poza-
aptecznym.

„Silne leki, które jeszcze kilka, kilkana-
Êcie lat temu by∏y dost´pne wy∏àcznie na
recept´ lekarskà dzisiaj sprzedawane sà
w sklepie spo˝ywczym, drogerii czy na sta-
cji benzynowej. Ich niew∏aÊciwe stosowanie
i nadu˝ywanie to cz´sta przyczyna zatruç
polekowych. Niejednokrotnie z∏e przecho-
wywanie, czy brak jakiegokolwiek meryto-
rycznego przygotowania osób sprzedajà-
cych, stawia „terapi´“ takimi preparatami
pod du˝ym znakiem zapytania“. 

Przy obecnym stanie prawnym Inspek-
cja Farmaceutyczna nie ma elementarnych
narz´dzi pozwalajàcych skutecznie nadzo-
rowaç rynek pozaapteczny nawet w naj-
istotniejszych kwestiach dotyczàcych choç-
by wstrzymywania i wycofywania z obrotu
wadliwych leków.

W swoim wystàpieniu dr Tadeusz Bà-
belek – Prezes Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej w Poznaniu, Sekretarz Naczelnej Ra-
dy Aptekarskiej, podkreÊla∏, ˝e sprzeda˝ le-
ków poza obiegiem aptecznym i towarzy-
szàca jej agresywna reklama mo˝e byç po-
wa˝nym zagro˝eniem dla ˝ycia i zdrowia
pacjentów. Zdaniem prezesa Bàbelka nale-
˝y sukcesywnie wprowadzaç rozwiàzania,
dzi´ki którym terapia lekami bez recepty
prowadzona b´dzie wy∏àcznie przy udziale
farmaceuty.

Uczestniczàcy w konferencji pose∏ To-

masz Latos – przewodniczàcy sejmowej
komisji zdrowia -stwierdzi∏, ˝e nale˝y rozpo-
czàç proces wycofywania leków OTC z ob-
rotu pozaaptecznego. Na szczególnà uwa-
g´ w ocenie pana pos∏a zas∏ugujà tak˝e su-
plementy diety, których agresywna reklama
wprowadza pacjenta w b∏àd i prowadzi do
zacierania si´ ró˝nic pomi´dzy dodatkiem
do diety jakim jest suplement a lekiem.

Drugim tematem bydgoskiej konferencji
by∏y przepisy antykoncentarcyjne dotyczà-
ce aptek w Polsce oraz innych krajach UE.

Prezes DolnoÊlàskiej Izby Aptekarskiej,
Cz∏onek Prezydium Naczelnej Rady Apte-
karskiej mgr farm. Piotr Bohater wskaza∏

ograniczenia w tworzeniu sieci aptecznych,
które obowiàzujà w wi´kszoÊci krajów euro-
pejskich (np.: Austria, Niemcy, Francja,
W∏ochy, Hiszpania), sà to m.in:
– prowadzenie aptek jedynie przez osoby fi-
zyczne lub spó∏ki osób fizycznych,
– jeden podmiot mo˝e prowadziç max 3-4
aptek
– kryteria demograficzne i geograficzne.

„Tego typu przepisy sà wprowadzane,
aby paƒstwo mog∏a prowadziç skutecznà
polityk´ zdrowotnà. Gdy apteki sieciowe
przejmà monopol to one b´dà dyktowaç ce-
ny leków. Apteki majà olbrzymià wartoÊç
dodanà poprzez wspieranie profilaktyki
dzia∏aƒ dotyczàcych np. chorób uk∏adu krà-
˝enia lub chorób nowotworowych.

W maju 2009 roku oraz czerwca 2010
roku Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci
uzna∏, ˝e liberalizacja systemu zdrowia jest
bardzo niekorzystna dla w∏aÊciwie funkcjo-
nujàcego systemu ochrony zdrowia.

Za przyk∏ad mo˝na postawiç Norwegi´,
w której 2007 roku trzy zagraniczne spó∏ki
przej´∏y 96,5 % rynku aptecznego. Taki
stan jest nieodwracalny. Konsekwencjà jest
brak jakiejkolwiek kontroli sprawowanej



przez paƒstwo nad detalicznà sprzeda˝à le-
ków. JednoczeÊnie Piotr Bohater wskaza∏

na termin „mcdonaldyzacja aptek“, jako naj-
lepiej opisujàcy zamian´ pacjenta w klienta.

Na W´grzech w 2004 nastàpi∏a centrali-
zacja aptek co pociàgn´∏o za sobà nieko-
rzystne efekty. Powrót do w∏aÊciwych roz-
wiàzaƒ rozpocz´to w 2010 poprzez wpro-
wadzenia kryteriów demograficznych i geo-
graficznych.“ – mówi∏ Piotr Bohater.

W Polsce ustawa Prawo Farmaceutycz-
ne stanowi, i˝ jeden podmiot nie mo˝e pro-
wadziç wi´cej ni˝ 1% aptek na terenie wo-
jewództwa, jednoczeÊnie podmiot taki nie
mo˝e prowadziç obrotu hurtowego. Jednak
tego typu przepisy nie sà przestrzegane.
Zakaz koncentracji zosta∏ wprowadzony
w interesie spo∏ecznym oraz w interesie
paƒstwa polskiego, aby mo˝liwe by∏o w∏a-
Êciwe prowadzenie szeroko rozumianej po-
lityki zdrowotnej.

W komentarzach i g∏osach w dyskusji
dotyczàcej tego tematu zasygnalizowano,
˝e przepisy unijne nie stwarzajà ˝adnych
przeszkód, ˝eby ka˝dy kraj w obszarze
zdrowia decydowa∏ o tym, kto nas b´dzie
obs∏ugiwa∏ w polskich aptekach i jak ta us∏u-
ga b´dzie wyglàda∏a. W trosce o dobro pa-
cjentów powinni to byç farmaceuci.

Kolejnym punktem merytorycznym kon-
ferencji by∏a „Reklama aptek i punktów ap-
tecznych“. Temat ten referowa∏ mgr farm.
Marek Tomków. Wskazywa∏ m.in. na ró˝ni-
ce mi´dzy reklamà a informacjà,

a tak˝e powo∏ywa∏ si´ na orzecznictwo,
które uznaje zakaz reklamy jako niezwykle
wa˝ny dla interesu spo∏ecznego. „Chory nie
mo˝e byç celem marketingowym, lek to nie
jest zwyk∏y towar a farmaceuta jest zawo-
dem zaufania publicznego“.

(…)
Drugà cz´Êç konferencji rozpoczà∏ dr

Andrzej Âliwczyƒski z Departamentu Go-
spodarki Lekami Centrali NFZ. Wykaza∏, i˝
rynek wszystkich leków w Polsce to 34 mi-
liardy, z czego leki refundowane to oko∏o 10
miliardów. „Nie ma instytucjonalnych baz

danych, które potrafi∏yby oszacowaç rynek
pozaapteczny. Na popraw´ sytuacji mog∏y-
by wp∏ynàç spójne dzia∏ania wszystkich
struktur odpowiedzialnych za nadzór nad
obrotem lekami i struktur kreujàcych polity-
k´ lekowà paƒstwa.“ -mówi∏ przedstawiciel
NFZ.

Kolejny temat I Ogólnopolskiej Konfe-
rencji w Bydgoszczy to: „ TrudnoÊci w za-
opatrzeniu aptek w leki.“

Referujàcy go El˝bieta Piotrowska-Rut-
kowska Prezes LOIA oraz Marek Tomków
– poruszyli m.in. problem braku leków w ap-
tekach, który mo˝e stanowiç powa˝ne za-
gro˝enie dla zdrowia i ˝ycia pacjentów. Ich
zdaniem spowodowane jest to w du˝ej mie-
rze nielegalnym eksportem, którego war-
toÊç przekracza miliard z∏otych rocznie.

Problemy z dost´pnoÊcià leków g∏ownie
dotyczà preparatów neurologicznych, onko-
logicznych, transplantologicznych, przeciw-
zakrzepowych oraz insulin.

Pok∏osiem takiego stanu rzeczy jest tak
zwana,,sprzeda˝ bezpoÊrednia“ prowadzo-
na przez firmy farmaceutyczne, w wyniku
której dostawy poszczególnych leków sà
mocno limitowane.

W dyskusji pojawi∏y si´ g∏osy potwier-
dzajàce niebezpieczeƒstwa zwiàzane
ze,,sprzeda˝à bezpoÊrednià“. JednomyÊl-
nie wyra˝ony zosta∏ poglàd, ˝e ogranicze-
nie przez producentów dost´pnoÊci do le-
ków jest zjawiskiem niew∏aÊciwym.

Kolejny temat konferencji „Wp∏yw mar˝y
urz´dowej na dost´pnoÊç leków refundo-
wanych w aptekach“ referowa∏ dr Stanis∏aw
Kasprzyk – dyrektor ds. relacji zewn´trz-
nych IMS Heath.

„Nowa ustawa refundacyjna spowodo-
wa∏a m.in. redukcj´ mar˝y hurtowej,
a w efekcie spadek wartoÊci mar˝y w ca∏ym
∏aƒcuchu dystrybucji. Konsekwencjà sà pro-
blemy ekonomiczne aptek, które odczuwa
pacjent poprzez brak dost´pnoÊci leków,
bàdê wy˝szà cen´ medykamentu nie obj´-
tego refundacjà.

Aby poprawiç system dystrybucji farma-
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ceutycznej wszelkie wprowadzane zmiany
nale˝y poprzedzaç wnikliwà analizà syste-
mu trendów na rynku Polskim i UE.“ – prze-
konywa∏ dr Kasprzyk

Wnioski koƒcowe konferencji:
Po konferencji w Bydgoszczy powstanie

dokument zawierajàcy konkluzj´ wszyst-
kich poruszanych tematów i problemów.
Zostanie on przes∏any do ministra zdrowia,
sejmowej komisji zdrowia oraz instytucji zaj-
mujàcych si´ problematykà poruszanà na
spotkaniu w Bydgoszczy.

(…)

HALOWA PI¸KA NO˚NA – MISTRZOSTWA
POLSKI IZB APTEKARSKICH

W dniu 27 kwietnia w Gniewinie odby∏y
si´ III Mistrzostwa Polski Izb Aptekarskich
w Halowej Pi∏ce No˝nej. Organizatorem mi-
strzostw w tym roku by∏a Gdaƒska Okr´go-
wa Izba Aptekarska, która w ubieg∏ym roku
zdoby∏a pierwsze miejsce.

W tym roku w zawodach wzi´∏o udzia∏ 8
dru˝yn reprezentujàcych nast´pujàce Izby
Aptekarskie: Bielsko-Bia∏a, Bydgoszcz,
Gdaƒsk, Katowice, Kraków, ¸ódê, Poznaƒ,
Wroc∏aw.

W sk∏adzie reprezentacji Gdaƒskiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej wystàpi∏ mgr
farm. Andrzej Kuciƒski – cz∏onek naszej
Olsztyƒskiej Izby Aptekarskiej (z I∏awy).

Nast´pne, IV Mistrzostwa Polski Izb Ap-

tekarskich, odb´dà si´ za rok w Poznaniu.
WYNIKI:

Pierwsze miejsce w tym roku zdoby∏a
OIA Poznaƒ, drugie – OIA Katowice, w tym
roku gospodarze mistrzostw zaj´li miejsce
trzecie – OIA Gdaƒsk. Na miejscu czwar-
tym uplasowa∏a si´ OIA ¸ódê.

Rozdano nagrody indywidualne: Królem
Strzelców zosta∏ Fik Maciej ze Âlàskiej OIA.
Najlepszy Bramkarz – to Radzikowski Piotr
OIA ¸ódê.

Nagrod´ Fair Play odebra∏ Koba Zbi-
gniew z Beskidzkiej OIA. 

Natomiast nagroda indywidualna „Dla
najlepszego Pi∏karza wÊród Prezesów“ po-
w´drowa∏a do Piotra Brukiewicza.

W zwiàzku z nap∏ywajàcymi do Naczelnej Izby Apte-
karskiej zapytaniami dotyczàcymi mo˝liwoÊci ∏àcze-
nia funkcji kierownika apteki z funkcjà kierownika
dzia∏u farmacji szpitalnej, oraz wymagaƒ w zakresie
wykszta∏cenia farmaceuty niezb´dnego do pe∏nienia

funkcji kierownika dzia∏u farmacji szpitalnej, Naczelna Izba Ap-
tekarska wyjaÊnia co nast´puje:

– zgodnie z obowiàzujàcymi przepi-
sami, w szczególnoÊci art. 88 ust. 1
ustawy Prawo farmaceutyczne mo˝na
byç kierownikiem jedynie jednej apteki.
Jak wynika wi´c z literalnego brzmienia
tego przepisu zakaz, o którym mowa
w art. 88 ust. 1 dotyczy jedynie apteki,
nie regulujàc kwestii równoczesnego

sprawowania funkcji kierownika apteki
i kierownika dzia∏u farmacji szpitalnej.

Pomimo braku literalnego przepisu,
zakazujàcego ∏àczenia funkcji kierowni-
ka apteki i kierownika dzia∏u farmacji
szpitalnej zakaz taki, zdaniem Naczel-
nej Izby Aptekarskiej, wywiedziony byç
powinien z celu, jaki ma spe∏niç przepis

Wydarzenia z Izb Aptekarskich
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zakazujàcy, o którym mowa powy˝ej,
zakresu czynnoÊci przypisanych dzia∏o-
wi farmacji szpitalnej oraz aptece, a tak-
˝e z przepisów, które zawierajàc przepi-
sy dotyczàce dzia∏ów farmacji szpitalnej
oraz poÊrednio odwo∏ujàc si´ do aptek
wymuszajà koniecznoÊç ich stosowania
równie˝ w stosunku do dzia∏ów farmacji
szpitalnej.

Analizujàc zagadnienie równocze-
snego pe∏nienia funkcji kierownika apte-
ki i kierownika dzia∏u farmacji szpitalnej
w kontekÊcie zakazu wynikajàcego z art.
88 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
oraz analizujàc przepis art. 87 tej ustawy
uznaç nale˝y, ˝e przepis art. 88 ust. 1
w zakresie, w jakim dotyczy ∏àczenia
funkcji kierownika apteki ogólnodost´p-
nej ma równie˝ zastosowanie do dzia∏u
farmacji szpitalnej. 

Jak wynika z brzmienia przepisu art.
87 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001
r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008
r. Nr 45, poz. 271 z póên. zm.) (....)
„W szpitalach i innych przedsi´bior-
stwach podmiotów leczniczych, w któ-
rych nie utworzono apteki szpitalnej,
tworzy si´ dzia∏ farmacji szpitalnej, do
którego nale˝y wykonywanie zadaƒ
okreÊlonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust.
3 pkt 5, 7, 9 i 10 oraz ust. 4, który pe∏ni
funkcj´ apteki szpitalnej.“. Brzmienie
przywo∏anego przepisu wskazuje wi´c
na bardzo szerokie spektrum spraw
przypisanych dzia∏owi farmacji szpital-
nej. Do czynnoÊci znajdujàcych si´
w zakresie zadaƒ dzia∏u farmacji szpital-
nej, obok wydawania produktów leczni-
czych, znajduje si´ równie˝ udzielanie
informacji o produktach, organizowanie
zaopatrzenia w produkty lecznicze oraz
wyroby medyczne, udzia∏ w monitorowa-
niu dzia∏aƒ niepo˝àdanych, udzia∏ w ra-
cjonalizacji farmakoterapii czy wspó∏-
uczestniczenie w prowadzeniu gospo-
darki produktami leczniczymi i wyrobami

medycznymi w szpitalu. Do bardzo istot-
nego zadania przypisanego dzia∏owi far-
macji szpitalnej nale˝y równie˝ prowa-
dzenie ewidencji badanych produktów
leczniczych oraz produktów leczniczych
i wyrobów medycznych otrzymywanych
w formie darowizny. Tak szeroki zakres
czynnoÊci przypisanych dzia∏owi farma-
cji szpitalnej, miejsce oraz fakt, ˝e
wszystkie te czynnoÊci ∏àczà si´ z udzie-
laniem us∏ug farmaceutycznych oraz
jednoznaczne przesàdzenie wprost
w ustawie, ˝e dzia∏ farmacji szpitalnej
pe∏ni funkcj´ apteki szpitalnej wywo∏uje
okreÊlone skutki w zakresie dotyczàcym
wymogu wynikajàcego z art. 88 w zakre-
sie odnoszàcym si´ do dopuszczalnej
prawem mo˝liwoÊci ∏àczenia funkcji kie-
rownika apteki z funkcjà kierownika
dzia∏u farmacji szpitalnej.

Z brzmienia przepisu art. 88 ust. 1
wynika bowiem, ˝e farmaceuta mo˝e
byç kierownikiem tylko jednej apteki, co
– a contrario – oznacza, ˝e nie mo˝na
byç kierownikiem dwóch, czy te˝ wi´k-
szej liczby aptek. Z uwagi na fakt, ˝e jak
wynika z przywo∏anego powy˝ej brzmie-
nia art. 87 dzia∏ farmacji – pe∏ni funkcj´
apteki – uznaç nale˝y, ˝e z uwagi na
pe∏nienie funkcji apteki ma do niego za-
stosowanie przepis dotyczàcy zakazu
∏àczenia funkcji kierownika w dwóch lub
wi´kszej iloÊci aptek. Celem przepisu
art. 88 ust. 1 jest zagwarantowanie, ˝e
farmaceuta pe∏niàcy funkcj´ kierownika
apteki poprzez ograniczenie prawnych
mo˝liwoÊci pe∏nienia tej funkcji w wi´k-
szej iloÊci aptek ni˝ jedna, daje gwaran-
cje rzetelnego, sumiennego oraz prawi-
d∏owego ich wykonywania. Statuujàc ta-
ki przepis ustawodawca uzna∏, ˝e
z uwagi na zakres cià˝àcych na kierow-
niku zadaƒ oraz z uwagi na jego odpo-
wiedzialnoÊç za prawid∏owoÊç us∏ug ra-
tujàcych cz´sto ˝ycie i zdrowie wskaza-
ne jest ograniczenie tych czynnoÊci je-
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dynie do obszaru jednej apteki w tym
równie˝ w odniesieniu do obszaru jed-
nego dzia∏u farmacji szpitalnej -co unie-
mo˝liwia równoczesne pe∏nienie funkcji
kierownika apteki oraz kierownika dzia∏u
farmacji szpitalnej.

Analizujàc spraw´ w jej kolejnym
aspekcie, tj. w zakresie, czy do kierow-
nika dzia∏u farmacji szpitalnej ma zasto-
sowanie art. 88 ustawy Prawo farma-
ceutyczne w zakresie dotyczàcym sta˝u
pracy wymaganego do pe∏nienia funkcji
kierownika dzia∏u farmacji szpitalnej, ze
wzgl´dów wskazanych powy˝ej, tj.
z uwagi na:

– zakres czynnoÊci przypisanych
dzia∏owi farmacji szpitalnej – us∏ugi far-
maceutyczne przynale˝ne aptece;

– rol´ kierownika dzia∏u farmacji
szpitalnej to˝samà z rolà kierownika ap-
teki szpitalnej;

– miejsce dzia∏ania dzia∏u farmacji
szpitalnej to˝same z miejscem dzia∏ania
apteki szpitalnej;

– pe∏nienie przez dzia∏ farmacji szpi-
talnej funkcje apteki szpitalnej ;

– celu przepisu art. 88 – wskazanie
minimalnych kwalifikacji niezb´dnych do
pe∏nienia funkcji kierownika apteki; 

– celowe jest uznanie, ˝e do kierow-
nika dzia∏u farmacji szpitalnej przepis
art. 88 ma zastosowanie w ca∏oÊci, tj.
zarówno w zakresie dotyczàcym sta˝u
pracy, jak i w zakresie dotyczàcym
ograniczenia sprawowania tej funkcji je-
dynie do sprawowania w jednym dziale
farmacji bez mo˝liwoÊci ∏àczenia z funk-
cjà kierownika apteki.

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Grzegorz Kucharewicz

KOMUNIKAT Nr 1 
G¸ÓWNEGO 

INSPEKTORA FAR-
MACEUTYCZNEGO
w sprawie 

programów lojalnoÊciowych
W zwiàzku z rozpowszechnia-

niem przez podmioty trzecie infor-
macji, jakoby programy lojalno-
Êciowe nie stanowi∏y zabronionej
reklamy aptek i ich dzia∏alnoÊci,
G∏ówny Inspektor Farmaceutycz-
ny informuje, co nast´puje:

1. Zgodnie z art. 94a ust. 1 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. – Prawo far-
maceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271 z pó˝n. zm.): „Zabroniona jest
reklama aptek i punktów aptecznych
oraz ich dzia∏alnoÊci. Nie stanowi rekla-
my informacja o lokalizacji i godzinach
pracy apteki lub punktu aptecznego.“.

2. Organy Inspekcji Farmaceutycz-
nej przyjmujà, ˝e reklam´ aptek oraz ich
dzia∏alnoÊci stanowià programy lojalno-
Êciowe, majàce na celu pozyskanie gru-
py lojalnych klientów (przyciàgni´ciu no-
wych, zatrzymaniu dotychczasowych)
regularnie nabywajàcych towary lub ko-
rzystajàcych z us∏ug przedsi´biorcy.
Podstawà realizacji celów programów
lojalnoÊciowych jest wywo∏anie po stro-
nie klienta stanu emocjonalnego zaan-
ga˝owania. Mo˝e to nastàpiç poprzez
zaoferowanie mu takiego towaru, czy
te˝ us∏ugi, które sprawià, ˝e poczuje ko-
rzyÊci o charakterze emocjonalnym
i ekonomicznym1. Kszta∏towanie przez
programy lojalnoÊciowe swego rodzaju
wi´zi pomi´dzy klientem, a przedsi´-
biorcà prowadzi w rezultacie do wzrostu
sprzeda˝y oferowanych towarów lub
us∏ug, cz´sto os∏abiajàc pozycj´ konku-
rencji, jak równie˝ zapewniajàc bezp∏at-
nà reklam´.

Z prac Naczelnej Rady AptekarskiejZ prac Naczelnej Rady Aptekarskiej
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3. Stanowisko Inspekcji Farmaceu-
tycznej potwierdza bogate orzecznictwo
sàdów administracyjnych, np. wyrok
z dnia 10 grudnia 2012 r. (sygn. akt VI
SA/Wa 1756/12), wydany po wprowa-
dzeniu ca∏kowitego zakazu reklamy ap-
tek i ich dzia∏alnoÊci, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym aktualnie, Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Warszawie stwierdzi∏,
˝e: „(...) reklamà apteki, jest ka˝dego ro-
dzaju informacja, której celem jest za-
ch´ta do nabycia oferowanych przez ap-
tek´ towarów lub skorzystania z okreÊlo-
nych us∏ug. Reklama mo˝e przyjmowaç
ró˝ne formy, w szczególnoÊci: hase∏,
sloganów, spotów TV, ulotek, billboar-
dów, folderów czy gazetek. Za reklam´
apteki zosta∏y równie˝ uznane czynnoÊci
polegajàce na wr´czaniu bonów rabato-
wych, umieszczanie obok nazwy apteki
„niskie ceny“, „wysokie rabaty“. (...) Za
dzia∏ania reklamowe powinny byç uzna-
ne równie˝ takie dzia∏ania, których za-
mierzonym celem jest pozyskiwanie no-
wych klientów lub zatrzymanie „starych“.
Ponadto na gruncie art. 94a ustawy Pra-
wo farmaceutyczne za reklam´ apteki
i jej dzia∏alnoÊci uznaje si´ ka˝de dzia∏a-
nie poza informowaniem o lokalizacji
i godzinach pracy apteki“. W dalszej cz´-

Êci uzasadnienia Sàd stwierdzi∏, ˝e Jed-
na z form reklamy sà programy lojalno-
Êciowe“. Podobne stanowisko przedsta-
wione zosta∏o równie˝ w wyrokach Wo-
jewódzkiego Sàdu Administracyjnego
w Warszawie (z 24 stycznia 2013 r.,
sygn. akt VI SA/Wa 1908/12, z 17 grud-
nia 2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 1707/07,
z 6 marca 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa
2216/07, z 14 maja 2008 r. sygn. akt VII
SA/Wa 2215/07, z 20 wrzeÊnia 2010 r,
sygn. akt VI SA/Wa 838/10) w których
wskazano, ˝e: „za reklam´ dzia∏alnoÊci
apteki nale˝y uznaç ka˝de dzia∏anie,
skierowane do publicznej wiadomoÊci,
niezale˝nie od sposobu i metody jego
przeprowadzenia oraz Êrodków u˝ytych
do jego realizacji je˝eli jego celem jest
zwi´kszenie sprzeda˝y produktów lecz-
niczych i wyrobów medycznych oferowa-
nych w danej aptece.“

4. Stanowisko Wojewódzkiego Sàdu
Administracyjnego w Warszawie po-
dzieli∏ równie˝ Naczelny Sàd Admini-
stracyjny w wyroku z dnia 26 czerwca
2014 r., sygn. akt II GSK 668/13.

5. Majàc na uwadze powy˝sze. In-
spekcja Farmaceutyczna ocenia progra-
my lojalnoÊciowe jako zabroniona rekla-
m´ aptek i ich dzia∏alnoÊci.

7 kwietnia 2014 r.
w Warmiƒsko-Ma-
zurskiej Izbie Lekar-
skiej w Olsztynie
odby∏o si´ szkole-

nie dla lekarzy sta˝ystów.
Wyk∏ad na temat „Zasady wypisywa-

nia recept na leki i materia∏y medyczne
oraz zleceƒ na przedmioty ortopedycz-
ne, Êrodki pomocnicze i lecznicze Êrodki
techniczne“ poprowadzili: mgr farm. Ro-
man Jan Grzechnik, mgr farm. Pawe∏

Martyniuk i mgr farm. Micha∏ Dutka. 

WARSZTATY 
FARMACEUTYCZNE
Ju˝ po raz siedemnasty odby∏y si´ XVII

Podlasko-Mazurskie Warsztaty Farmaceu-
tyczne – konferencja naukowo-szkolenio-
wa dla farmaceutów szpitalnych, zorgani-
zowana przez prezesa O.I.A. w Olsztynie
mgr farm. Romana Grzechnika oraz prezes
O.I.A. w Bia∏ymstoku dr n. farm. Beat´ Ko-
ci´ckà, mgr farm. Agat´ Teterycz, mgr
farm. Beat´ Malesz´ i mgr farm. Jaros∏awa
Mateuszuka. Wspó∏organizatorem konfe-

Inspektor FarmaceutycznyInspektor Farmaceutyczny
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rencji by∏ PTFarm. Oddzia∏ Olsztyn – prezes
mgr farm. Ma∏gorzata Lotkowska oraz
PTFarm Oddzia∏ Bia∏ystok – prezes dr hab.
n. farm. Wojciech Miltyk. 

Obrady odbywa∏y si´ w Augustowie
w Hotelu Warszawa w dniach 25-
27.04.2014 roku. W konferencji udzia∏ wzi´-
li farmaceuci zatrudnieni w aptekach szpi-
talnych na terenie Podlasia, Warmii i Mazur
oraz goÊcinnie z woj. kujawsko-pomorskie-
go. Konferencj´ otworzyli prezesi obu Izb
Aptekarskich mgr farm. Roman Grzechnik
(O.I.A. Olsztyn) oraz mgr farm. Jaros∏aw
Mateuszuk (O.I.A. Bia∏ystok). WÊród zapro-
szonych goÊci nie zabrak∏o wspania∏ej ka-
dry wyk∏adowej a wÊród niej: prof. dr hab. n.
farm. Anna Wiela-Hojeƒska z UM we Wro-
c∏awiu, prof. dr hab. n. farm. Edmund
GrzeÊkowiak –z UM w Poznaniu – Krajowy
konsultant do spraw farmacji szpitalnej, dr
n. farm. Elwira Telejko– Krajowy konsultant
do spraw farmacji aptecznej, prof. dr hab. n.
farm. Jerzy Pa∏ka z UM w Bia∏ymstoku, mgr
Maria Budnik-Szymoniuk z UM w Bydgosz-
czy i pan mecenas Rados∏aw Harasim, któ-
ry udziela∏ konsultacji prawnych dla uczest-
ników w zakresie dzia∏alnoÊci aptek szpital-
nych oraz Prawa Zamówieƒ Publicznych.

Pierwszego dnia wystàpili farmaceuci
z woj. kujawsko-pomorskiego (mgr farm.
Barbara Uciƒska, mgr farm. Stanis∏aw Do-
roszewski, mgr farm. Adam Wàsiewicz)
z prezentacjà,, Apteka XXI wieku” pokazu-
jàc nam niedoÊcigniony wzorzec Apteki
szpitalnej w Grudziàdzu. Nast´pnym prele-
gentem by∏a pani mgr Maria Budnik-Szy-
moniuk z referatem „Bezpieczeƒstwo terapii
infuzyjnej: serwis infuzyjny – rozwiàzania
organizacyjne poprawiajàce jakoÊç i bez-
pieczeƒstwo podczas przygotowania i po-
dawania leków”. Na koniec cz´Êci szkole-
niowej wspomnieliÊmy, poprzez prezenta-
cj´ zdj´ç. naszego koleg´ mgr farm. Paw∏a
Wandachowicza, wieloletniego kierownika
Apteki szpitalnej w Suwa∏kach, którego
w styczniu 2014 roku po˝egnaliÊmy na za-
wsze. UczciliÊmy jego pami´ç minutà ciszy. 

Wieczorem spotkaliÊmy si´ na uroczy-
stej kolacji podczas, której mieliÊmy okazj´
zobaczyç widowisko taneczno-muzyczne –
pokaz taƒców irlandzkich zaprezentowany
przez Anne-Marie Cunningham Dance
Academy z Warszawy. Nast´pnego dnia
wczesnym rankiem, wybraliÊmy si´ na wy-
cieczk´ z przewodnikiem do Wiaduktów
Pó∏nocy w Staƒczykach. WÊród uroczych
pagórków i ∏àk dotarliÊmy do pot´˝nych
wiaduktów nieczynnej linii kolejowej Go∏-
dap–˚ytkiejmy. W drodze powrotnej odwie-
dziliÊmy malowniczo po∏o˝ony na wzgórzu
nad jeziorem Wigry klasztor Kamedu∏ów.
W trakcie zwiedzania mogliÊmy zobaczyç
pamiàtki z pobytu w klasztorze papie˝a Ja-
na Paw∏a II w czerwcu 1999 roku. 

Pe∏ni wra˝eƒ wróciliÊmy na obiad do
hotelu. Po po∏udniu kontynuowaliÊmy naszà
drugà cz´Êç spotkania naukowo-szkolenio-
wego rozpocz´tego w piàtek. 

Podczas drugiego dnia kadr´ wyk∏ado-
wà stanowili: prof. dr hab. n. farm. Anna
Wiela-Hojeƒska, prof. dr hab. n. farm. Ed-
mund GrzeÊkowiak, dr n. farm. Elwira Telej-
ko, prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pa∏ka. Tema-
tyka wyg∏oszonych referatów by∏a ró˝na.
Mo˝na by∏o us∏yszeç m.in. o powik∏aniach
polekowych w aspekcie nowych zapisów
znowelizowanej ustawy Prawo Farmaceu-
tyczne, o chronoterapii nadciÊnienia t´tni-
czego, o pediatrycznych postaciach leków
oraz o nowych koncepcjach farmakoterapii
przeciwnowotworowej z udzia∏em dezinte-
gryn. W trakcie warsztatów mo˝na by∏o wy-
mieniç si´ swoimi doÊwiadczeniami zawo-
dowymi oraz przemyÊleniami na temat wy-
s∏uchanych wyk∏adów. Nie zabrak∏o meryto-
rycznych dyskusji w czasie przerw kawo-
wych oraz podczas spotkaƒ w czasie kola-
cji. Konferencj´ nale˝y zaliczyç do udanych,
gdy˝ by∏a dobrà okazjà do spotkania i inte-
gracji farmaceutów szpitalnych z dwóch
O.I.A. oraz poszerzy∏a naszà wiedz´ zawo-
dowà. Uczestnicy za udzia∏ w konferencji
otrzymali 6 punktów edukacyjnych. 

Beata Koci´cka



Na przestrzeni czasów bardzo cz´-
sto dzieje si´ tak, ze coÊ nabiera innego
znaczenia; zdarza si´, ˝e uwa˝aliÊmy
coÊ za dobre, natomiast po odnalezieniu
„zaginionych dokumentów” okazuje si´,
˝e nie do koƒca jest takie, jak postrze-
galiÊmy to wczeÊniej. Zdarza si´ rów-
nie˝ tak, i˝ ktoÊ celowo rozpowszechnia
nieprawd´ na dany temat, by zniech´ciç
do tego otoczenie, a fakty okazujà si´
ca∏kiem inne. Tak w∏aÊnie by∏o z szar∏a-
tem wynios∏ym, który okryty niechlubny-
mi przymiotami, zosta∏ zapomniany na
stulecia, by wróciç w Êwietle s∏awy i zo-
staç okrzykni´ty roÊlinà XXI wieku. 

Szar∏at wynios∏y zwany równie˝
amarantusem jest jednà z najstarszych
roÊlinuprawnych. Pochodzi prawdopo-
dobnie z Ameryki, gdzie uprawiany by∏
ju˝ przez Majów, Inków i Azteków. To
w∏aÊnie z magicznych obrz´dów tych
plemion wywodzi si´ nie tylko chwa∏a,
ale równie˝ z∏a s∏awa Amarantusa. Hi-
storia dowodzi, ˝e szar∏at by∏ podstawo-
wym „zbo˝em” dawnych kultur. Jak do-
noszà obecne badania nasiona amaran-
tusa sà doskona∏ym êród∏em sk∏adników
od˝ywczych, czym przewy˝szajà nawet
ziarna pszenicy. Ich ogromnà zaletà jest
równie˝ fakt, i˝ nie zawierajà glutenu,
w zwiàzku z czym mogà byç wykorzy-
stywane w dietach osób nie tolerujàcych
tego sk∏adnika. Dodatkowo ceniony jest
za wysokà przyswajalnoÊç bia∏ka, jak
równie˝ za zawartoÊç witamin (g∏. z gr.
B), skwalenu oraz wielu minera∏ów.

Szar∏at wzbudza∏ zainteresowanie
zarówno dawniej jak i dziÊ. To barwa je-
go kwiatostanów zachwyci∏a dawne kul-
tury. Poczàtkowo to w∏aÊnie te cz´Êci
roÊliny sk∏adano w ho∏dzie bogom. Jed-
nak gdy odkryto od˝ywcze w∏aÊciwoÊci
nasion, to one stan´∏y na piedestale.
Na poczàtku zacz´to ich u˝ywaç jako

Êrodka p∏atniczego, lecz z czasem, ze
wzgl´du na rosnàcà ich wartoÊç, sta∏y
si´ one kartà przetargowà na odkupie-
nie grzechów i wkupienie si´ w ∏aski bo-
gów. Z biegiem czasu coraz bardziej
zacz´to eksploatowaç szar∏at, jednak
na màk´ z jego nasion mogli pozwoliç
sobie nieliczni. Niemniej jednak, jak po-
dajà karty historii, Indianie wykorzysty-
wali jà do pieczenia figur, które sk∏ada-
no w ofierze bogom. Wierzyli oni rów-
nie˝, ˝e prze˝ute przez matki nasiona
podane noworodkom zapewnià im
zdrowie i si∏´, a u niektórych plemion
z praktykà tà mo˝emy si´ spotkaç po
dziÊ dzieƒ. 

Z czasem magiczne w∏aÊciwoÊci
szar∏atu zacz´∏y zakreÊlaç szersze ko∏a.
Do wypiekanych z amarantusowej màki
placków w czasach pokoju zacz´to do-
dawaç miód, co zapewniç mia∏o d∏ugi
czas trwania zgody mi´dzy plemionami,
jednak gdy rodzi∏ si´ konflikt miód zast´-
powano krwià, co zmienia∏o w∏aÊciwoÊci
szar∏atu i dawa∏o mu moc obdarowywa-
nia wojowników si∏à i odwagà. Najwi´k-
sze cuda dzia∏a∏y placki z dodatkiem
krwi jeƒców wojennych, to w∏aÊnie po
ich spo˝yciu wojownicy przejawiali naj-
wi´ksze m´stwo. 

Indianie czcili amarantusa jako Êwi´-
tà roÊlin´ nazywanà „nieÊmiertelnà”, do-
dajàcà si∏y zarówno dzieciom, jak i doro-
s∏ym, zdrowym i chorym. Jednak prakty-
ki te nie przypad∏y do gustu europejskim
misjonarzom. Wydano wi´c dekret za-
kazujàcy uprawy amarantusa, natomiast
o roÊlinie zapomniano na wiele stuleci.
Hiszpaƒscy zakonnicy wykl´li go jako
symbol pogaƒstwa, nakazujàc spalenie
zarówno zapasów jak i wszystkich
upraw tego „diabelskiego ziela podlewa-
nego krwià szatana”, zaÊ za nielegalnà
upraw´ obcinano r´ce.

Magiczne leki z historycznej apteki cz. V
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Legenda g∏osi jednak, ze nienawiÊç za-
konników do amarantusa mia∏a troszeczk´
inne pod∏o˝e. Wed∏ug niej los szar∏atu zo-
sta∏ przesàdzony nie bezpoÊrednio po na-
jeêdzie konkwistadorów, jednak dopiero po
zabiciu mnicha bliskiego papie˝owi, z któ-
rego to krwi wypieczono rytualne placki.
Zrodzi∏o do nienawiÊç zarówno do tubyl-
ców, jak równie˝ do roÊliny, której u˝yto ja-
ko bazy do wypieku „wojennych przysma-
ków”. Amarantus zachowa∏ si´ jedynie
tam, gdzie mnisi nie docierali ze swymi na-
ukami tj. w wysokich górach. Dopiero wiele
wieków póêniej zosta∏ on tam odkryty (de
facto równie˝ przez mnicha...) i przywiezio-
ny do Europy jako roÊlina ozdobna, cz´sto
traktowana równie˝ jako chwast. 

Obecnie uprawy amarantusa – pseu-
dozbo˝a o bogatych w∏aÊciwoÊciach od-
˝ywczych – mo˝emy spotkaç w wielu za-

kàtkach Êwiata: w obu Amerykach, po∏u-
dniowo-wschodniej Azji: Indiach, Nepalu,
w Himalajach, Chinach, Cejlonie oraz
w Afryce: w Mozambiku, Ugandzie, Nigerii.

Widzimy wi´c jak prawdziwe jest twier-
dzenie, i˝ „historia zatoczy∏a ko∏o” – coÊ co
by∏o wa˝ne wiele wieków temu zosta∏o za-
pomniane, by powróciç teraz i ponownie
zyskaç na wartoÊci. Ciekawe ile jeszcze
wartoÊciowych rzeczy wróci do nas po la-
tach...

E. Baƒkowska
Bibliografia:
K∏oczko I. Amarantus – wartoÊci od˝ywcze
i funkcjonalne oraz mo˝liwoÊci wykorzystania
w profilaktyce ˝ywieniowej;2008 
Piesiewicz H.. Amarantus – manna XXI wieku;
Przeglàd Piekarski i Cukierniczy, 4/2009 
Adamczyk D.; Energia idiaƒskiego zbo˝a; Kuch-
nia-kuchnia; lipiec 2010
Matczuk M.; Amarantus na zdrowie; Farmer
08/2007
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O narciarstwie
W numerze 1/95 styczeƒ-marzec
2014 naszego Biuletynu ukaza∏a
si´ informacja o udziale grupy
farmaceutów z naszej Izby w XIV
Mistrzostwach Polski Farmaceu-
tów w Narciarstwie Alpejskim
w Karpaczu. Informacja udoku-
mentowana zdj´ciami uczestni-
ków, pokazujàca ich stroje nar-
ciarskie oraz zjazdy „z górki na
pazurki” uwieƒczone medalami.

Warto wi´c przypomnieç troch´ hi-
storii zwiàzanej z narciarstwem, jak to
niegdyÊ bywa∏o, jak powsta∏o narciar-
stwo jako dziedzina sportu, jaki by∏ spo-
sób jazdy, jakie stroje narciarskie.

Narty znane by∏y na terenach Êrod-
kowej Europy ju˝ od Êredniowiecza. Na
pewno narty znali mieszkaƒcy regionów
pó∏nocnych – Skandynawii i Syberii.
Stamtàd w∏aÊnie ów egzotyczny sprz´t
przyw´drowa∏ do nas.

Ju˝ w 1891 roku Fridtjof Nansen wy-
da∏ ksià˝k´ „Na nartach Êniegowych
przez Grenlandi´”, w której czytamy:
„Nic nie wzmacnia tak bardzo musku-
∏ów, nic nie nadaje cia∏u wi´kszej ela-
stycznoÊci i zr´cznoÊci, nic nie wzmac-
nia woli tak bardzo jak narciarstwo, któ-
re rozwija nie tylko cia∏o ale i dusz´…”

Ju˝ w rok póêniej, zas∏u˝ony sekre-
tarz Towarzystwa Tatrzaƒskiego Le-
opold Âwierz – Redaktor Naczelny „Ku-
riera Zakopiaƒskiego” umieszcza w nim
artyku∏ „Wycieczka do Morskiego Oka
zimowà porà” oceniajàc wysoko przy-
datnoÊç nart do odbywania zimowych
wycieczek. Mo˝na wi´c stwierdziç, ˝e
narciarstwo w Polsce zaczyna si´ rozwi-
jaç w Zakopanem z koƒcem XIX wieku.
Majàcy doÊwiadczenia myÊliwskie na
Syberii Stanis∏aw Barabasz – by∏ pierw-

szym, który przywióz∏ narty do Zakopa-
nego. 

W roku 1894 mia∏a miejsce pierwsza
tatrzaƒska wycieczka narciarska, gdy
Stanis∏aw Barabasz z kolegà wybra∏ si´
do Czarnego Stawu Gàsienicowego.

PopularnoÊç bia∏ego sportu pod Ta-
trami ros∏a z roku na rok. Zakopiaƒscy
fachowcy od obróbki drewna, próbujà
produkowaç „ski” jak z cudzoziemska
najpierw nazywano egzotyczny sprz´t.

W roku 1906 zakopiaƒskie Êrodowi-
sko narciarzy wzmocni∏o si´ tak bardzo,
˝e podj´to myÊl za∏o˝enia osobnej orga-
nizacji mi∏oÊników zimowych wycieczek
narciarskich.

Z inicjatywy Mariusza Zaruskiego
i wymienionego wy˝ej Stanis∏awa Bara-
basza za∏o˝ono nowe Stowarzyszenie
z Towarzystwem Tatrzaƒskim pod na-
zwà „Zakopiaƒski Oddzia∏ Narciarzy To-
warzystwa Tatrzaƒskiego”. Zarzàd Za-
kopiaƒskiego Oddzia∏u Narciarzy zaczà∏

organizowaç w Zakopanem cywilne kur-
sy jazdy na nartach, bardzo intensywne,
na których ju˝ po szeÊciu czy siedmiu
dniach çwiczeƒ ogólnych organizowano
wejÊcie i zjazd np. na Giewont czy te˝
na Kasprowy Wierch. Nale˝y dodaç, ˝e
zarówno podczas trwania tych kursów
(organizowano je a˝ do I-szej wojny
Êwiatowej) jak i podczas narciarskich
wycieczek nie odnotowano ˝adnych wy-
padków. O tonach gipsu zu˝ywanych zi-
mà przez zakopiaƒski szpital nikt nie
s∏ysza∏, nie by∏o te˝ ofiar Êmiertelnych.
Owszem, upadki zdarza∏y si´ cz´sto,
ale zwykle koƒczy∏o si´ na siniakach,
czy podartych spodniach. A przecie˝ nie
znano jeszcze wtedy specjalnych bu-
tów, bezpiecznych wiàzaƒ, kombinezo-
nów, gogli itp.

D∏ugoÊç nart przewy˝sza∏a wyso-
koÊç narciarza o prawie pó∏ metra, kra-
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w´dzie nie by∏y kantowane, podczas
zjazdów pos∏ugiwano si´ jednym tylko,
ale za to metrowym kijem. Kij zwykle by∏
mocno okuty i s∏u˝y∏ jako hamulec, który
w∏o˝ony pod pach´ i z ca∏ej si∏y dociska-
ny koƒcem do Êniegu powodowa∏, ˝e
narciarz skutecznie wytraca∏ szybkoÊç.

U˝ywanie w ten sposób kija, nazy-
wanego bambusem by∏o cz´stym powo-
dem zaci´tych sporów i dyskusji. S∏ynny
by∏ spór mi´dzy szko∏à norweskà u˝y-
wajàcà dwóch krótszych kijków z tale-

rzykami, a szko∏a alpejskà – jednokijko-
wà. Nowa technika dwukijkowa by∏a wy-
godniejsza, bardziej elegancka, u∏atwia-
jàca szybsza jazd´ i by∏a modna. Z bie-
giem lat technika dwukijkowa zwyci´˝y-
∏a bezapelacyjnie, a okute kije – bambu-
sy posz∏y do muzeum.

opracowa∏a Lucyna ¸azowska 
PiÊmiennictwo: 
Maciej Pinkwart – Zakopiaƒskim szla-
kiem Mariusza Zaruskiego, wydanie
PTTK ”Kraj”, Warszawa-Kraków 1983r.

Przysz∏a wreszcie wiosna
Zima si´ skoƒczy∏a. Narty, bu-
ty i inne akcesoria narciarskie
wspó∏czesnych narciarzy cze-
kajà do nast´pnego sezonu
z∏o˝one do piwnic, gara˝y i in-
nych schowków.

Wiosn´ w aptece zauwa˝y∏ te˝ mgr
farm. Krzysztof Kokot z Krakowskiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej co wyrazi∏
wierszem.

Krzysztof Kokot, ur.w Katowicach,
mgr farm. ukoƒczy∏ Akademi´ Medycz-
nà w Krakowie.mieszka w Nowym Tar-
gu, gdzie wspólnie z ˝onà Ewà (magi-
ster farmacji) prowadzi aptek´. Jest au-
torem tomików poezji ”Daj mi talent”,
„Bez recepty”, „Dmuchawiec” 

Wiosna w aptece

Antygrypiny koƒczà si´ zapasy,
Syropy jakby lekko przykurzone,
Prazole ostro ju˝ hamujà kwasy
i bez kruszyny mo˝na iÊç na stron´.
To znak, ze wiosna wchodzi do apteki
i „bajeruje „ wszystkich dooko∏a.
Choç rozespane jeszcze ma powieki,
ju˝ pastelami delikatnie wo∏a.
Sartany cugli utrzymaç nie mogà,
Klaritro-Zyrtki czujà ju˝ leszczyny.
Wapno przynosi ulg´ jak˝e b∏ogà,
Po Sildenafilu pi´kniejà dziewczyny.
S∏oƒce zaglàda przez apteczne szyby,
K∏ujà po oczach modne suplementy.
Bia∏y fartuszku nie zdziwi´ si´ gdybyÊ,
Poczu∏a zapach rumianku i mi´ty.

Tadeusz Do∏´ga-Mostowicz 
i meble jego siostry

Po odzyskaniu przez Polsk´
niepodleg∏oÊci w wyniku
pierwszej wojny Êwiatowej
tworzono zr´by paƒstwa pol-
skiego. Powstawa∏o szereg in-
stytucji podyktowanych po-
trzebà chwili.

Moja mama podj´∏a wtedy swojà
pierwszà w ˝yciu prac´ w Komisji Likwi-
dacyjnej Strat Wojennych. Pracowa∏o
tam par´ osób, a wÊród nich pochodzà-
cy z G∏´bokiego Tadeusz Do∏´ga-Mo-
stowicz. Zarówno on jak i moja mama
mieli wtedy po ok. 20 lat. O likwidacji
strat wojennych nie mog∏o byç mowy,
bo skarb paƒstwa by∏ pusty, jak zapew-

Historie i historyjki
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ne zbierano informacje o wielkoÊci po-
niesionych strat. Niewiele mieli do robo-
ty, wi´c w czasie urz´dowania nieraz
grywali w karty. Jednak na d∏u˝szà met´
by∏o to trudne, wi´c póêniejszy autor
Êwietnych powieÊci êle znosi∏ t´ co-
dziennà rzeczywistoÊç i stara∏ si´ jà na
swój sposób urozmaiciç. Stateczni kole-
dzy mówili o nim lekcewa˝àco „ma∏pka
na druciku”. To by∏ krótki epilog w jego
˝yciu. Wkrótce wyjecha∏ do Warszawy
i tam nie bez trudnoÊci zrobi∏ karier´ ja-
ko dziennikarz i pisarz wchodzàc tym
samym do grona warszawskiej elity.

Jego siostra pani Janka Mostowi-
czówna po drugiej wojnie Êwiatowej za-
pewne z transportem mieszkaƒców G∏´-
bokiego przyjecha∏a do Olsztyna ale
wkrótce te˝ wyjecha∏a do Warszawy. 

Ja w 1960r. po wielkich trudach
otrzyma∏am kwaterunkowe mieszkanie
i zapragn´∏am mieç mi´kkie fotele nie-
osiàgalne wówczas w sklepach. Pocztà
pantoflowà dosz∏y do mnie informacje,
˝e na strychu u pp. Fajertagów sà tako-

we fotele i kanapka nale˝àca w∏aÊnie
do pani Janki Mostowiczówny. Rozpo-
cz´∏y si´ pertraktacje za poÊrednictwem
osób zaprzyjaênionych z panià Jankà
zakoƒczone sukcesem. Uda∏o mi si´ je
nabyç za jakieÊ niewielkie pieniàdze,
ale te˝ by∏y w op∏akanym stanie. Dzi´ki
„z∏otej ràczce” ówczesnego palacza
Szpitala Kolejowego da∏y si´ odbudo-
waç. Majà pi´kne wyprofilowane drew-
niane szkielety i d∏ugie miedziowane
spr´˝yny. Odnawiane co pewien czas
(robi´ to ju˝ teraz sama) wcià˝ s∏u˝à,
a ja chora na potrzeb´ utrwalania pa-
mi´ci o Êwiecie, którego ju˝ nie ma,
mam satysfakcj´, ˝e poprzez swoje ist-
nienie przypominajà o ludziach, którym
kiedyÊ towarzyszy∏y.

M. Aleksandrowicz 
Ciekawostka: 

Tadeusz Do∏´ga-Mostowicz jest au-
torem aforyzmu: Sà trzy rzeczy wieczne:
wieczne pióro, wieczna mi∏oÊç i wieczna
ondulacja. Najtrwalsze z tego wszystkie-
go jest wieczne pióro.

PANNY MILEWSZCZANKI
Zupe∏nie przypadkowo trafi∏a do mo-

ich ràk ksià˝ka „Panny Milewszczanki“
której autorkà jest pani Anna Paszkie-
wicz, jedna z Milewszczanek, córka pa-
ni mgr farm. Heleny Milewskiej. Ksià˝k´
przeczyta∏am z wielkim zainteresowa-
niem. 

Przedstawia dzieje kresowej rodziny
Milewskich od kilku pokoleƒ do czasów
wspó∏czesnych.

Pragn´ przedstawiç Paƒstwu frag-
ment opisujàcy OÊrodek Wypoczynko-
wy OZA (Olsztyƒskiego Zarzàdu Aptek)
w Wierzbie, gdzie mia∏am okazj´ podzi-
wiaç przed laty, skaczàce z pomostu do
wody wysportowane panny Milewsz-
czanki. 

M. Aleksandrowicz

„Wierzb´ zna ka˝dy ˝eglarz, to prze-
∏om jeziora Be∏dany i jeziora Miko∏àjskie-
go vis-a vis wejÊcia na wielkie jezioro
Âniardwy. Polana nad brzegiem tych je-
zior by∏a radoÊcià naszà przez dwa,
a czasami cztery tygodnie ka˝dego roku.

To OÊrodek Wypoczynkowy OZA
(Olsztyƒskiego Zarzàdu Aptek), który od
podstaw stworzy∏a nasza Mama z pracow-
nikami w 1958 roku. Z roku na rok popra-
wia∏y si´ warunki bytowe, a towarzystwo
trzech pokoleƒ znakomicie wypoczywa∏o.
MieszkaliÊmy w domkach campingowych,
m∏odzie˝ w namiotach – nasza rodzina zaj-
mowa∏a jeden z wi´kszych, który mia∏ na-
zw´ „Belladonna”, inne to „Penicylinka”
„Arnika” itd., dlatego ˝eglarze, kajakarze
i inni wodniacy nazywali nas „pigularze”.

Historie i historyjki
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Po drugiej stronie jeziora by∏ oÊro-
dek doÊwiadczalny PAN-u (Popielno),
hodowla krów holenderskich (czy duƒ-
skich?). Stamtàd braliÊmy mleko tak t∏u-
ste, ˝e w s∏oiku widaç by∏o granic´ ze
Êmietanà pó∏ na pó∏.

Tak dobrze od˝ywione zasiada∏yÊmy
przy ognisku z resztà „pigularzy”, Êpie-
wajàc partyzanckie, obozowe i harcer-
skie piosenki.

Ma∏a czteroletnia Marysia by∏a pupil-
kà i maskotkà wszystkich wczasowiczów.
Przede wszystkim ju˝ umia∏a p∏ywaç
i skakaç na g∏ówk´, a przy ognisku popi-
sywa∏a si´ piosenkà Zakochani. 

Do rezerwatu z tarpanami i na zbie-
ranie czarnych jagód na drugà stron´ je-
ziora p∏yn´liÊmy kajakami. Po naszej
stronie, na ∏àkach w wysokich trawach
zbieraliÊmy grzyby – kanie, które po
usma˝eniu smakowa∏y jak kotlety scha-
bowe.

W tych czasach ma∏o kto mia∏ samo-
chód, dlatego OZA organizowa∏ trans-
port. Samochód ci´˝arowy zabiera∏

spod domu ka˝dà rodzin´. Pierwsza tu-
r´ robi∏ z baga˝ami, a drugà z wczaso-
wiczami. Nas odwiedzali koledzy i kole-
˝anki z namiotami, ˝eby razem sp´dziç
weso∏o wakacje. Czasami doros∏a Wan-
da (studentka), ˝eglujàca z przyjació∏kà
Jolà i jej m´˝em Romkiem, dop∏ywali ∏o-
dzià na nocleg i lepszà wy˝erk´.

Bywa∏o, ˝e pozwalano na naszym
terenie zanocowaç innym wodniakom,
ale nie zawsze. Zaszczytu tego dostàpi-
li dwaj ˝eglarze, studenci psychologii,
którzy byli bardzo grzeczni i przystojni.

Wypady do Miko∏ajek by∏y w´drów-
kami do cywilizacji, pieszo albo kajaka-
mi. Pieszo 45 minut, a kajakiem godzi-
n´.

Miko∏ajki w tych czasach by∏y bardzo
zaniedbane, pomosty rybackie spróch-
nia∏e, knajpa nad brzegiem przypomina-
∏a obskurnà karczm´.

Dzisiaj sà nie do poznania, z wioski
– kurort. Mo˝emy byç dumni. bo nie do-
równujà niejednym w Êwiecie”

Anna Paszkiewicz
„Panny Milewszczanki” Poznaƒ 2010. 

Sk∏ad, druk, projekt ok∏adki: MK
GROUP Sp. z o. o. ul. Obornicka 342 

Mgr farm. Helena Milewska (córka Ka-
zimierza Markowskiego, lekarza sanitarne-
go, odpowiednik obecnego sanepidu, mia-
sta Wilna, który zmar∏ w 1919 r. w czasie
epidemii tyfusu)studia farmaceutyczne
ukoƒczy∏a na Uniwersytecie im. Stefana
Batorego w Wilnie. Dyplom magistra far-
macji otrzyma∏a 11 lutego 1937 roku. Pra-
cowa∏a w aptekach w ¸ucku, Wysokim
Dworze na Litwie, w Wilnie, w Laborato-
rium Farmaceutycznym E.N.B.E.

Po wojnie, w lutym 1945 roku – re-
patriacja do Lublina. Nast´pnie w lipcu
1945 roku przenios∏a si´ do Olsztyna.
Tu rozpocz´∏a prac´ w aptece prowizo-
ra T. Grzymskiego w Olsztynie na Sta-
rym MieÊcie. Nast´pnie pracowa∏a rów-
nie˝ w aptece nr 141 „Centrofarmu”.
Pracowa∏a tak˝e w Olsztynie w aptece
nr 1 ul. Dàbrowszczaków, aptece nr 41
przy Pl. Bema. Pe∏ni∏a równie˝ stanowi-
sko zast´pcy dyrektora Olsztyƒskiego
Zarzàdu Aptek.

Mgr farm. Wanda Bortkiewicz ur. si´
w ¸ucku(córka Heleny Milewskiej)
w 1945 roku wraz z rodzicami przyje-
cha∏a do Olsztyna. Studiowa∏a farmacj´
na Akademii Medycznej w Gdaƒsku
uzyskujàc dyplom w 1961r.Pracowa∏a
równie˝ w Dziale Aptek Olsztyƒskiego
Zarzàdu Aptek, póêniejszego „Cefar-
mu”. W Jonkowie przy ul Lipowej 11
mia∏a w∏asnà Aptek´ o nazwie „Wanda”,
którà obecnie prowadzi Rodzina Bort-
kiewiczów.

(˝yciorys aptekarski ukaza∏ si´ na ∏a-
mach naszego Biuletynu)

J. Murawska 
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Z g∏´bokim smutkiem przyj´liÊmy
wiadomoÊç o Êmierci w dniu 22 kwiet-
nia 2014 r. Pani dr n. farm. Weroniki
˚ebrowskiej, wieloletniego pracownika
Katedry i Zak∏adu Farmacji Stosowa-
nej Wydzia∏u Farmaceutycznego Aka-
demii Medycznej w Gdaƒsku (1974-
2005), organizatorki i kierownika Apte-
ki Akademii Medycznej w Gdaƒsku
(1993-2003), a od 2003 r. Pomorskie-
go Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego.

Chocia˝ mieszka∏a w Gdaƒsku, by-
∏a te˝ zwiàzana z naszym regionem.
By∏a konsultantem w dziedzinie farma-
cji aptecznej dla województwa war-
miƒsko-mazurskiego. Prowadzi∏a wy-
k∏ady na spotkaniach naukowych or-
ganizowanych przez Okr´gowà Izb´
Aptekarskà w Olsztynie i olsztyƒski
Oddzia∏ Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego, ostatni na temat
„Ocena jakoÊci leku gotowego w apte-
ce”. By∏a kierownikiem naukowym kur-
su „P∏yny infuzyjne w praktyce farma-
ceuty” organizowanym przez Okr´go-
wà Izb´ Aptekarskà w Olsztynie. Lubi-

∏a przyje˝d˝aç do Olsztyna, my ch´t-
nie Jà goÊciliÊmy. Budzi∏a w Nas re-
spekt, ale i ogromny szacunek. Nie-
którzy mieli szcz´Êcie poznaç Jà bli-
˝ej. By∏a nie tylko autorytetem w spra-
wach zawodowych, ale przede
wszystkim kimÊ, na kogo zawsze
mo˝na by∏o liczyç. ˚adnych pytaƒ, ani
o proste ani o trudne sprawy nie zo-
stawia∏a bez odpowiedzi.

Ostatnie po˝egnanie – msza ˝a∏ob-
na odby∏a si´ w koÊciele pw. Zes∏ania
Ducha Âwi´tego w Sopocie w dniu
24.04.2014 r., nabo˝eƒstwo ˝a∏obne
odby∏o si´ nast´pnego dnia w koÊciele
pw. B∏ogos∏awionych Hiacynty i Fran-
ciszka w Ostródzie. Pochowana zosta-
∏a na Cmentarzu Komunalnym przy ul.
Chrobrego w Ostródzie gdzie po˝e-
gna∏a Jà rodzina, przyjaciele, znajomi,
przedstawiciele inspekcji farmaceu-
tycznej z ca∏ej Polski i wielu farmaceu-
tów z naszej Izby.

Zachowamy Panià Doktor we
wdzi´cznej pami´ci.

Farmaceuci 
Warmii i Mazur

Z ˝a∏obnej karty

WERONIKA ˚EBROWSKA

ÂP
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1934-2014
Ze smutkiem i ˝alem

przyj´liÊmy wiadomoÊç
o Êmierci naszego kolegi
mgr farm. Jerzego Ma-
∏eckiego (syna Antoniego
i Gertrudy), cz∏onka
Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Olsztynie, farma-
ceuty z rodziny aptekar-
skiej.

UroczystoÊç ostatnie-
go po˝egnania odby∏a
si´ dnia 22 marca 2014
roku w Gdyni. 

Msza Âwi´ta ˝a∏obna
zosta∏a odprawiona w ko-
Êciele pw. NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa
w Gdyni ul. 3 Maja, na-
st´pnie wyprowadzenie
na cmentarz Karwiny.
W Jego ostatniej ziem-
skiej drodze bra∏a rów-
nie˝ udzia∏ delegacja
z naszej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Olsztynie.
S∏owa po˝egnania
w imieniu aptekarzy wy-
g∏osi∏a na cmentarzu mgr
farm. Magdalena Stan-
kiewicz.

Przedstawiamy naj-
wa˝niejsze etapy Jego
aptekarskiej drogi zawo-
dowej.

Urodzi∏ si´ 23 listopa-
da 1934 roku. Do 1941
roku przebywa∏ wraz
z matkà w Gdyni. Po po-
wrocie ojca z niewoli
przeniós∏ si´ wraz z ro-

dzicami do Warszawy.
Tam ucz´szcza∏ na lek-
cje do tajnej szko∏y pod-
stawowej. W Warszawie
jego ojciec aptekarz
otrzyma∏ posad´ Naczel-
nika Izby Aptekarskiej.
Nast´pnie w latach 1943-
1945 przebywa∏ w Mila-
nówku, gdzie ukoƒczy∏
czwartà klas´. Po zakoƒ-
czeniu wojny z rodzicami
powróci∏ do Gdyni i tu
ukoƒczy∏ szko∏´ podsta-
wowà.W latach 1947-
1951 ucz´szcza∏ do gim-
nazjum i liceum uzysku-
jàc Êwiadectwo dojrza∏o-
Êci. Nast´pnie przez dwa
lata pracowa∏ w aptece nr
27 w Kartuzach, a potem
do 1954 roku w aptece nr
40 w Sierakowicach,
w której pracowa∏ razem
z ojcem. 

W latach 1954-1959
studiowa∏ na Wydziale
Farmacji Akademii Me-
dycznej w Gdaƒsku, uzy-
skujàc dyplom magistra
farmacji 20 stycznia 1960
roku, tym samym konty-
nuujàc farmaceutycznà
tradycj´ rodzinnà. Prac´
jako magister farmacji
rozpoczà∏ w aptece w K´-
trzynie w województwie
olsztyƒskim, dodatkowo
pracujàc w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej na stanowi-
sku kierownika pracowni

badania ˝ywnoÊci i wody.
Nast´pnie od 1 lipca
1960 roku by∏ kierowni-
kiem apteki w Chorze-
lach. W 1964 roku zosta∏

wybrany na cz∏onka Pre-
zydium Miejskiej Rady
Narodowej w Chorzelach,
pe∏niàc jednoczeÊnie
funkcj´ Przewodniczàce-
go Komisji Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej.
W 1966 roku by∏ kierowni-
kiem apteki w Szreƒsku
(obecnie woj. mazowiec-
kie) a od paêdziernika
1967 roku apteki w Kali-
nowie (obecnie woj. pod-
laskie).

W marcu 1971 roku
powróci∏ na teren woj.
olsztyƒskiego obejmujàc
funkcj´ kierownika apteki
w Moràgu. W styczniu
1972 roku zosta∏ powo∏a-
ny na stanowisko zast´p-
cy dyrektora Zarzàdu Ap-
tek w Olsztynie, nato-
miast od stycznia 1976
roku na zast´pc´ dyrek-
tora ds. zaopatrzenia far-

Z ˝a∏obnej karty

JERZY MA¸ECKI
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1926-2014
Ze smutkiem przyj´li-

Êmy wiadomoÊç, ˝e dnia
11 maja 2014 odesz∏a
z naszego aptekarskie-
go grona nasza kole˝an-
ka mgr farmacji Wanda
Koz∏owska (córka Jana
i Antoniny), nestorka far-
macji, zas∏u˝ona na-
uczycielka wielu poko-
leƒ farmaceutów.

Âp. Wanda Koz∏ow-
ska ˝yciem swoim i pra-
cà pozostawi∏a trwa∏y
Êlad w sercach tych, któ-
rzy Jà znali, z Nià praco-
wali, z Nià si´ przyjaêni-
li.

Przedstawi´ w skrócie
Jej drog´ ˝yciowà, gdy˝
okres Jej dzieciƒstwa
przypada∏ na trudny
okres dziejów naszej Oj-

czyzny a losy ludzi spla-
ta∏y si´ nierozerwalnie
z nimi.

Âp. Wanda Koz∏ow-
ska urodzi∏a si´ 22
wrzeÊnia 1926 roku
w Nowej Wilejce, lewo-
brze˝nej dzielnicy admi-
nistracyjnej Wilna, do
1945 roku w Polsce,
w województwie wileƒ-
skim, w powiecie wileƒ-
sko-trockim. Do 1939 ro-
ku ukoƒczy∏a tam szko∏´
podstawowà. 

Rok 1939 wojna. Do
roku 1941 ukoƒczy∏a
dwie klasy gimnazjum.
Potem przerwa∏a nauk´.
Zajmowa∏a si´ domem
i rodzeƒstwem bo matka
chorowa∏a.

Nast´pnie tak los
sprawi∏, ˝e w maju 1946

roku w ramach repatria-
cji przyjecha∏a z rodzica-
mi do Polski, na Ziemie
Odzyskane, do Olsztyn-
ka. Tu kontynuowa∏a na-
uk´ w liceum. Uzyska∏a
Êwiadectwo dojrza∏oÊci.
Nast´pnie uczy∏a si´
w UMK w Toruniu na
wydziale matematycz-
no-przyrodniczym sek-
cja chemiczna.

Z ˝a∏obnej karty

WANDA KOZ¸OWSKA

maceutycznego Przedsi´biorstwa Za-
opatrzenia Farmaceutycznego.Od
stycznia 1989 roku objà∏ stanowisko
Dyrektora Przedsi´biorstwa Zaopa-
trzenia Farmaceutycznego „Cefarm”.

Od 1979 roku prowadzi∏ wyk∏ady ja-
ko nauczyciel w zespole Szkó∏ Me-
dycznych w Technikum Farmaceutycz-
nym w Olsztynie 

Po zmianach ustrojowych jakie na-
stàpi∏y w Polsce po roku 1989 rozpo-
czà∏ prywatyzacj´ aptek. Funkcj´ dy-
rektora pe∏ni∏ do 15 listopada 1990 ro-
ku tj. do momentu, kiedy zosta∏ w∏aÊci-
cielem i kierownikiem apteki „Pod Gry-
fem” w Olsztynie ul Stare Miasto.

Pan Magister przewodniczy∏ pierw-
szemu Zjazdowi Okr´gowej Izby Apte-

karskiej w Olsztynie, który odby∏ si´ 19
paêdziernika 1991 roku. Na tym Zjeê-
dzie zosta∏ równie˝ wybrany w sk∏ad
Rady Aptekarskiej pierwszej kadencji.

Zawód farmaceuty wykonywa∏ do 31
grudnia 2007 r. Jednak z naszym Êrodo-
wiskiem aptekarskim w dalszym ciàgu
utrzymywa∏ kontakt. Natomiast rodzinne
tradycje aptekarskie kontynuuje syn
Piotr.

Zachowamy w naszej pami´ci Pa-
na Magistra Jerzego Ma∏eckiego jako
aptekarza pogodnego, uÊmiechni´te-
go, który by∏ cz∏owiekiem o wysokiej
kulturze osobistej.

Sk∏adamy wyrazy wspó∏czucia Sy-
nom i ca∏ej Rodzinie.

J.M
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Natomiast w 1948 roku rozpocz´∏a
studia w Akademii Medycznej
w Gdaƒsku na Wydziale Farmacji.
Dyplom Nr 120/52 uzyska∏a dn.13
paêdziernika 1952 roku. Od razu pod-
j´∏a prac´ w aptece. Poczàtkowo
w Olsztynie, ale od marca 1954 roku
w Olsztynku.

Tam swojà wiedz´ przekazywa∏a
m∏odzie˝y pracujàc jednoczeÊnie jako
nauczyciel chemii w szkole w Olsz-
tynku.

Od marca 1974 roku przeniesiona
zosta∏a do pracy w Olsztynie do apte-
ki przy Pl. Bema, najwi´kszej w Olsz-
tynie, w której pe∏ni∏a funkcj´ zast´p-
cy kierownika. Tu wiedz´ aptekarskà
przekazywa∏a równie˝ m∏odemu po-
koleniu farmaceutów jako opiekun
sta˝ystów oraz tych farmaceutów,
którzy doskonalili swojà wiedz´ zawo-
dowà przygotowujàc si´ do egzami-
nów specjalizacyjnych z farmacji.

Nast´pnie od grudnia 1978 roku
pracowa∏a jako kierownik apteki
w Olsztynie przy ul. Jagielloƒskiej,
w której przepracowa∏a 11 lat. Jako
aptekarz-emeryt w dalszym ciàgu,
w ró˝nych aptekach w Olsztynie jesz-
cze przez prawie 10 lat nie rozstawa-
∏a si´ z zawodem aptekarza.

Po zakoƒczeniu pracy zawodowej
utrzymywa∏a kontakt ze swoim Êrodo-
wiskiem aptekarskim. Interesowa∏a
si´ aktualnymi sprawami aptekarzy.
Uczestniczy∏a w spotkaniach Senio-
rów Farmacji organizowanych przez
Izb´ Aptekarskà, podczas których
cz´sto recytowa∏a (z pami´ci) ró˝ne
okolicznoÊciowe wiersze. By∏a obda-
rzona niezwyk∏à pami´cià dotyczàcà
osób, z którymi si´ zetkn´∏a, zdarzeƒ
jakie mia∏y miejsce i okolicznoÊci któ-
re temu towarzyszy∏y. Przy spotka-

niach ze znajomymi, z aptekarzami
zawsze zapyta∏a o wszystkich z danej
rodziny. Pami´ta∏a nie tylko imiona
wszystkich „do czwartego pokolenia”,
ale ich sukcesy ˝yciowe, pora˝ki, pro-
blemy jakie mieli. Interesowa∏a si´
tym.

˚yczliwa wobec pacjentów aptek,
którym s∏u˝y∏a swoja wiedzà i umie-
j´tnoÊciami i okazywanym wielkim
sercem. Promienia∏a, gdy przypad-
kiem pojawi∏ si´ ktoÊ z Jej rodzinnych
okolic. Sama jak mia∏a mo˝liwoÊç po-
jechaç– to odwiedza∏a swoje ukocha-
ne rodzinne strony by przejÊç ulicami
Nowej Wilejki, posiedzieç w pobli˝u
domu, czasami wejÊç do Êrodka.

S∏owa po˝egnania, w imieniu ap-
tekarzy Olsztyƒskiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej, Prezesa Rady Aptekar-
skiej, wyg∏osi∏a mgr farm Janina Mu-
rawska, która wiele lat pracowa∏a ra-
zem w aptece. 

Pani Wando– pozostaniesz w na-
szej pami´ci jako aptekarz godnie wy-
konujàcy swój zawód i dobry cz∏owiek
z wielkim sercem dla ludzi z oddaniem
niosàc pomoc pacjentom apteki. 

Ârodowisko aptekarskie w uznaniu
zas∏ug dla chwa∏y, po˝ytku i rozwoju
aptekarstwa polskiego odznaczy∏o
Wand´ Koz∏owskà Medalem im. Broni-
s∏awa Koskowskiego – to jest najwy˝-
szym odznaczeniem aptekarskim.

UroczystoÊci pogrzebowe w któ-
rych uczestniczy∏o wiele osób odby∏y
si´ dnia 14 maja 2014 roku w Olszty-
nie. Msza Êwi´ta ˝a∏obna zosta∏a od-
prawiona w koÊciele przy ul. Pana Ta-
deusza, a potem nastàpi∏o wyprowa-
dzenie na cmentarz w Olsztynku.

Wyrazy wspó∏czucia sk∏adamy Bra-
towej – pani Halinie i Rodzinie.

J.M. 

Z ˝a∏obnej karty
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1954-2014
Ze smutkiem przyj´li-

Êmy wiadomoÊç, ˝e 9
czerwca 2014 r. odesz∏a
z naszego aptekarskiego
grona kole˝anka mgr
farm. Ewa Nowak-Bronac-
ka (córka Leszka i Anny
Tomalak)

UroczystoÊci pogrze-
bowe odby∏y si´ 12 czerw-
ca 

Msza Âwi´ta ˝a∏obna
odprawiona zosta∏a w ko-
Êciele Âwi´tego Józefa
przy ul Jagielloƒskiej
w Olsztynie. Ceremonia
pochowania urny z Pro-
chami odby∏a si´ na
cmentarzu komunalnym
w Olsztynie przy ul. Po-
przecznej.

W imieniu Okr´gowej
Rady Aptekarskiej w Olsz-
tynie w uroczystoÊci ostat-
niego po˝egnania mgr
Ewy Nowak-Bronackiej
bra∏a udzia∏ viceprezes
mgr farm. Teresa Korbut.

Przedstawiamy Jej
drog´ zawodowà apteka-
rza.

Studiowa∏a na Wy-
dziale Farmacji Akademii
Medycznej w Gdaƒsku
w latach 1974 -1979. Pra-
c´ w zawodzie aptekarza
rozpocz´∏a dnia
15.10.1979 w aptece Nr
51-002 w Olsztynie przy
ul. Jagielloƒskiej. Od dnia
16.08.1981 pracowa∏a

w Aptece ZOZ Zarzàdu
S∏u˝by Zdrowia MSWiA
w Olsztynie a nast´pnie
od 12.11.1996 w Aptece
ogólnodost´pnej ZOZ Za-
rzàdu S∏u˝by Zdrowia
MSWiA w Olsztynie

Pracowa∏a tak˝e
w Hurtowni Farmaceu-
tycznej „Tenat” jako kie-
rownik do dnia 1.05.1966.

Doskonali∏a swoje
umiej´tnoÊci zawodowe
uzyskujàc specjalizacj´
pierwszego stopnia
dn.24.03.1984 r. z zakre-
su farmacji aptecznej
w Ministerstwie Spraw
Wewn´trznych w Warsza-
wie.

By∏a równie˝ wyk∏a-
dowcà Technologii postaci
leku w Technikum Farma-
ceutycznym w Olsztynie. 

Pe∏ni∏a funkcj´ kierow-
nika Apteki ogólnodost´p-
nej ZOZ MSWiA z War-
miƒsko-Mazurskim cen-
trum Onkologii w Olszty-
nie.

Sama od pewnego
czasu zmaga∏a si´ z cho-
robà z którà ostatecznie
przegra∏a walk´, chocia˝

stara∏a si´ do koƒca pra-
cowaç w swoim zawodzie,
uczestniczyç w spotka-
niach szkoleniowych, ap-
tekarskich.

Zapami´tamy Jà
uÊmiechni´tà, nie podda-
jàcà si´ tak ∏atwo przeciw-
noÊciom losu.

Po˝egnali Jà zaprzy-
jaênieni aptekarze, wspó∏-
pracownicy, przyjaciele,
najbli˝si. 

Sk∏adamy wyrazy
wspó∏czucia pogrà˝onej
w bólu Rodzinie i Bliskim.

J.M

Z ˝a∏obnej karty

EWA MARIA NOWAK-BRONACKA
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